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SEكاطضلا هانت  

 سابعلا وبأ راب لا دبع نب دمحأ نب كاحضلا نب دمحأ نب »6 كاحضلا

 هيلع هللا لص يلا وع ا ىلإ هدنسب یورو * تدع ناك ٠ ينالوا يرقملا

 * ريش لايص هل .ةلع يع نما نار نما مورا ارطفأ نم: أك سو

 ثيدحلاعمب ٠ يذابارتس الا يدين ألا دمع وبأ نيسملا نب ¥ كاحفلا ×

 من ونأ هنع ىورو * يئاسكلا ليعام نم ناجرج و رام نب ماشه نم قشمدب

 ةنس كاحضلا تام : ناجرج خي رات يف فسوي نب ةزمح لاق ٠ هنباو يذابارتس الا

 نابعش نم نيقب سم نيتئامو نينامثو
 قرروا + ادع نك عفا رج اا 0 »6 كاحضلا ي

 ٠ هللا اهلاسإسأو ءم هلا رع رافض د سرد دا ل ! هدنسب هنع يانم لا نع ظفاملا

 ی ا تيب لهأ نم كسلا لمر نب الك كاحفلا د

 نما EE ىنكسلا ءامسأ يلأ نع ىور * نيثدحلا نم ناك

 E E يلع 8 اسو هيلع هللا الع هللا لورا لاق" لاق

 E اياب كام نمل ام: لاق هنادي را نع يورو ا

 < ةبغر قحلا نع دناعملا نعذأف < فرعي ا فرعيال امح مھتففک و < فنح دعب مهيأ

6 
 عم ”دلأالا يوقلا ءاربنأ دنع للاب يكلم ت ف ا لاق مزحلا هعبتب مزعلاب

 ا رودصلا RL E ءاداو <« ةماعلا يلإ يددوت

 يع كا ذ ؟ اقول + قا: لاقأ كعب م وسأ انأف كاتم RE الات داقثاو
 ي سآو و 3

 نم « أرفغ ارفغ : نابلس لاقف هنسحو تمصلاو هلبنو مالكلا كلملا دبع نب نايلس

 E ضاوقلا تاقح راو: لاف كلذ لإ م : لاق -ةبهر عدتبملا عضخو



 يق رک اسغ نبا خيرات
 تملا انكم ن لک ٤ نسل تكلا سك ار مالكا ن يما أ لذ
 قبادب ليا رعب وهو نايلس ىلإ لجر ءاج : لاقو * مالكا نسخي نأ ردق
 : ذل لاف املا نخأف 'اناخأ رمعو كاله انابأ نإ NT لاقف نجر هيلإ ماقف
 : لاق طولا مالغاي “كلام كيلع در الو كلاخأ راجأ الون“ كابأأ هللا محرال
 يف نحللا ةكرات ناك ول < هللا اوعد : لاقق هللا مابا + لاق ترض طوس لوأف
 ٠ كللادبع نب ديزي يف كاحضلا رعش نمو * ناآلا هكرتل تقو

 قرت اغ را باقا دا واج فاع لا امد لح
 بيكن كل اص نم بستحت اه ةبسحو ١ نيتمؤملا اا اون
 بضغم لح ةبح لح لضفأو ارداق كنإف وفعت توف ااا
 بألا يفرشلاب ري دو ٠ طساو ةلح نع شيرق مهتفن

 بلها لآ لخدأ امل : لاقف ةزع ريثكل تايب الا هذه يرفصعلا ةفيلخ ىورو
 يعي تالا هدشنأف 0 هيلإ ماق كلملا دبع نب دي زب ىلع ةرفص يا
 لبق هل ناك نم 6 كلذ ىلإ كل ليبس الف محرلا كب تأ دنر لاقف ةمقتملا

IR]ف يروسكلا حو # نينا نم وحن منم لتقف مهيلإ مهعفدو « ميلف مد  
 اف کو نا ع دالا ما كلما دبع نب ديرتنا ندبلا مزا
 شاو نيدنس

 قشمدمدق» يورملا زرطملا روضنم يلأ ىلوم يدنملا هللا دبع نب 36 كاحضلا
 هلال ردر لاك "لاف مك ل[ ل يناتكلا هنع یورو * روصب و اهب ٹدحو
 هاورو ٠ لوعت نم ا للا ديلا نم ريح العلا ديلا : لسو ةيلع هللا 0
 < هللا هفعب ففعتسي نمو 6 ىنغ ربظ نع ناك ام ةقدصلا ريخو RE لع ظفاحلا

 .ا ءانغأ قفتسأ و

 ةاثاو كردأ ٠ يرصنلا بشوح يبأ نب, نمحرلا دبع نأ ¥ كاحضلا 0

 مل × نينياتلا نم ةريغو لوحتكم نع یورو ۰ عقس هلا
 بضخي ةلئاو تبأر : لاقو ٠ ينب هرخآو لفش ةلوأ وخلا لعت : لؤقب ةرميخم 1
 : لاقو ةعرز را هقثوو ٤ ماشلا لأ احا نم كاملا: عا وبأ لاق ٭ ءانملاب
 : SABA TEER لحأ نم وه: : بوقعي لاقو .٠ تبث ةقل وه

 لهأ نم ٠ را مزرع لاقي و زف وچ داسا *



 تبل 1
0 

0 

 م پا نع یورو ٠ قشمد لع ر را اف یارک هليعتسا ٠ نرالا

 * مهريغو يعازو ألاو يدع نب مد هنع يورو ٠ امهريغو ةريره

 هللا لور تيس للا ا لالا ل ل

 نم ةمايقلا موي دبعلا هنع هللا لأسي ام لوأ أ نإ 0 لسو هيلع هللا

 اظفاملا ءاورو © درابلا ءالا نم كورنو كم حصن ملأ : هل لاقي نأ ملا

leحصأ لأ : هل لاقي نأ ةمايقلا موي دبعلا نا لوأ نإ ظفاب هاورو <«  

 لاق * ةددعتم قرط نم ظنللا اذهب ةاورو  درابلا ءاملا نم كورأو كك

 * ةالولا ريخ نم ناكو نيت قشمد كاحضلا يلو : يعازوألا

 لوسراي تلق : لاق هنأ هيبأ نع ىور * يمليدلا زوريف نب 6 كاحضلا ب

 قلط : سو هيلع هللا لص هلا لوسر هل لاقف ٠ ناتخ أ يدعو ثتملسأ يا هللا

 بعوتساو هجام نباد يق لاو دمحأ م اميالاو و يذمرتلاو دواد | هاؤر ٠ تْكش : اھت

 نعيلا لهأ سبات نم كاحضلا ناك + هقرط ظفاملا

 يشرقلا ةبلع نب بهو نب ربك لا دلاخ نب سبق نب ؛ 26 كاحفلا 6

 ةبعص ال : لاقي و « ًاريسي نيش لسو هيلع هللا لص يب الا نع ىور ٠ةبحص هل ٠ يرهنلا

 0 يعيبسلا قاحسإ 0 يرازفلا ةملسم نب بيبح نع ىور هل

 طئاح يلب امم يهذلا رجح يف هراد تناكو < هر ا لإ انكسو 6 قشەد حين

 مو قش 00 < ةيواعم عم نيفص دهشو < ىدرب ىلع ةفرشم ةنيدمل

 ينثدح.:.ربنملا ىلع وهو لاق ةي واعم نأ ةحلط نب دم ىلا ظفاملا ديسأو * نيا

 هللا لص ينلا نأ ربنا دنع سلاج ك كاحضلاو هسفن ىلع لدع وهو سيق نب كاحض

 بيطخلا قي رط نم هاورو « شپ رق نم لاو سانلا ىلع لازيال : لاق سو هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا 1 لاق : لاق هنا أ مجرا نع ظناحلا ج جرخأو * يدادغبل

 وهف ايش يعم كرشأ نف كب رش ريخ U نإ نإ : لسو

 لامع ألا نم لیقب ال ىلاعت هللا نإف ىلاعت ماا هداك يي

 : لاق مث ٠ اعوفرم انه هاور اكس « محرللو هلل اذه اولوقت ا الإ

 ةيطع نب دمم قب رط نم كلذ نابل هجرخأ غ 6 كاحفلا لوق نم ثيدحلا رخ

 مكلامعأ اوضلخأ سانلا هيأ : لوقب ناك هنأ هظفلو < كاحضلا ىلع اًكوقوم 0 الا

 نع افع وأ ةيطع ىطعأ مدحأ اذإف < صلخ ام الإ | لامجألا نم لبقب ال هللا ناف هل



 ۵ رک اع نبا خي رات

 جرخاو + هبلقب لعب کا هناسلب هلل اذه نلوقي الف همحر لضو 1 ةملظم

 ةنيددملاب ا ا : لات كاحضلا نع هدم قب هللا بع يأ نارا قم

 جوزلل ىلتخأ هنإف هنت الف تاضفخ اذإ ': السو هيلع هللا ىلص يننلا امل لاقف

 يملنلا دمع يبأ ىلع هتأرق ايف بيطلا وبأ 1 : ظفاللا لاق .٠ ةجوزال ئرعلأو

 ينعي يرهلا كاخضلا ريغ ثيدحلا اذه يوار ىنغي سنق نب كاحضلا نأ ع

 غيلان قا لإ. تنك ١ كاحفلا نأ نلحلا نع ظفاطلا ,جرخأو <. مجرتما

 هيلع هللا ىلط'هللا ل لوسر تعم ينإف دعب امأ كيلع مال الس : ةب داعم نب ديزي تام نيح

 < ناخدلا مطقك اف « طلا لیلا عطقك ايتن ةعاسلا يدي نيب نإ : لوقي سو

 ىنلع وك e رفاك يسمي و اتمؤ ل اجر لا حبصي ٤ هندن ایف تا اك لجل ب كا

 ديازي نا و < لیلق اينذلا نم ضرعب مهنيدو مهقالخ ماوقأ عع ٤ ًارفاك ح بصي و اتمؤ

 + انسفن ال لات ىتج انوقبست الف انءاقشأو انناوخإ عنو تام دق ةيواعم .نبا

 جلع للص ىذلا ريق ف 5لا الرو دانم عم كاحضلا ناك : راكب نب ريبزلا لاق

 اعد ع هل عياب و ريبزا ال اعد دق ناک و ٤ ديزي مدق يتح هتفالخي ماقو ةي واعم

 تدب يفو < ةي واعم ةط رش ىلع نأ و ٠ طهار ج موي كحل نب ناورم هتف هس ىلإ

 + ةليبن يأ ادوجن تناكو < ةروث ملا مهبطخ اوبطخو ىروشلا لهأ عمتج ةحا ةمطاف هتخأ

 دلو : ,دعس نيا لاقو . نیتسو en 31 عب دأ ةت لتق : E ةفيلخ لاق

 لوسر نأ انتياور يف : يدقاولا لاق ٠ نيتنسب لسو هيلع هللا ىلص يلا ,ةافو لبق

 هك ردا هنأ اتريغ ةياور فو < علب م مل مالغ غ كاحضلاو ضبق اسو هيلع هللا ىلص هللا

 كم ىلا لق كم" م لاقو < ةبحص هل : يراخبلا لاقو < هنم عمسو

 ةياحصلا ؛يلِ يتلا ةقبطلا يف ةعرز وبأ هرك ذو < اهو وأ ةنسب لسو هيلع هللا

 : لسم لاقو TO دا تالا ك1 طرا 0 « ايلعلا يهو

 نک : يبعشلا لاقو لسم, نم مثو 0 8 و كاحضلا دبش

 صا كاحضلا نأ رمعم نع قازرلا دبع قي رط نم ظفاحلا ىورو * ءابقفلا نم

 نارقلا نم همم نإ : لاقف 9 كلذ تلءفأ : هل ليقف سانلاب ىلصف لنج نأ لبق الغ

 هللا لص ينلا دهع يف اًمالغ نأ يننلب و : رمعم لاق ٠ نآرقلا تمدق افاق يمن سيل ام

 ىلع لاو كاحضلا ناك املو * ارق EE ماتجي مو يلصي ناك سو هيلع

 نيملسم موق مامإ مويلاك أ مل : هل لاقف ةرجت نب بعك ماقف < ًادعاق بطخ ةفوكلا
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 أ نع خي راتلا ينيراخبلا يورو * ًادعاق بطخي

 مب نب هللا, دعب كاحصأو: 'ةمبقاعو ءاةبطللا »يف اص يف

 ذب أ يكل : هل لاقف هللا يف كبحأ ينإ : هل لاق نذؤملا نأ ظفالا ىورو

 ملم ناك و « ًارجأ مالفلا ملعت ىلع ذخأتو كناذأ يف ينبت كال : لاق # مذ : لاق

 كاحفلا نأ دا 3 ىج نب دمج نع ينطقرادلاو ظفاحلا ىورو % باتک

 ذرب هيلعو داربلا نسحلا وبأ ةآرف < ربدملاو ربقلا نيب لصف دحسملا أف ةنيدملا مدق

 © هفرعي ال وه مو نسحلااوبأ هيلإ A ىدترا دق عقرم

 ةئاع : لاق? هذخأت ع و معن: لاق 9 كدرب عيت يار ءأايأ : لاق ىلص الف

 هعفدأ ىتح قاطلا : ل رانيد ةئامالث غلب ىتح هدب رب لزب لف يلدز : لاق زاديد

 E 5 لاه حلا ع ن4 بطي وح تب ىلأ 0

 كبارا نإ: +: ناحل يبأل لاق غ٤ هب ىدتراف آدرب ايار ت يآ ةيدزأ

 ا e هذ هفاطع عیب نارا حيبقو < كبحيأو ارا 3 دق

 زب اا لخدو # ب ر هيف ناک و هباضأ لام لو ناككف اف نسح 0

 : ةب واعم لاقف ةي واعم ىلع

 رصاقتم هموق يف بسح ىلإ هتددر ىتح كاحضلل تلواطت

 اهسالحا عنا تقدص : لاق ليلا سالحا انآ انموق ع دق : كاحفلا لاقف

 يروتب دلا بشق نبا لاق اذك < ناسرفلا نحنو ةساسو ةضار متنأ دي ري « اهباسرف ننو

 اهدوبظ مزا يأ ةعدربلا تحت نوكي ءا i RT ىرأو : لاق

 راس هلااغد ٠ ريب زا نبا ةعبب كاحضلا ريظأ الو *' ريعبلا ربظ سلا مل 1

 رو دلا الا ىلإ ممم هاوه ناك نمو محبت نمو ةيمأ ينب ةماع

 هسفنل ةعيبلا ىلإ اهريغو اسق اعد دق ناك كاحضلا نأ دانزلا يأ نع دعس نبا

 عمسلو فرعن انك يذلا اذه : يربفلا'رفذ هل لاقف ٤ ةفالخلا ىلع ذئموي مهعيابف

 اهيلع لتق ىتح هتعاط يف ف جرخو ريب زلا ن ea : نولوقي ريب زلا ينب نإو

 : تلاقو اهيلإ هتعد ا كلذ لوأ ناك ن كلو < نولوقب هللاو لطابلا : لاق

 هيلع ا ة « نيميلاب ةب واعم دنع تنكاو مولظملا ةفيللا مدب مئاقلاو انريبك تنأ

 طهار جرم موب مهقلف ني يذ نم اهريغو سيق هيلإ تعدو « ًاهراك ایف لخد ىتح
 نبا ةياور هذه ٠ عارصت كولملا نأ EES فرش الا نبا لاق ام ميباصأف



 رك اع نبا خي رات

 لالا "نم همم نم لع ةعيبلا رضب ذحنأ هنأ يب طخلا ليعامسإ حو ٠
 طهار جرج اوقتلاف « هعمنميف ناورم هبل راسف « ناورم عي وب نأ دعب هسفنل ةفالخلاب
 سانلا فلتخا دي زب نب ةب واعم تام امل : لاقف ةصقلا دعس نباطسإ و ٠ كاحضلا لتقف

 رفز هعبتو ريبزلا نبا ىلإ اعدف صمحم ريش نب نامنلا 00 ل لاکو ماشلاب

 ارس ريبزلا نبا ىلإ اعدف قشمدب كاحضلا اهعبت مث نيرسنقب وهو ثزاحلا نبأ

 كلذ لدحي نب كلام نب ناسح غلبف ٤ لكو ةا نم اهب نم ناكل كلذ ريظل و

 اتك كاحضلا ىلإ شک و ك0ا نب دلاخ يف هاوه ناک و « نيطسلفب وهو

 تقرا هو هفالخ رک ذب و ريب زلانبا هيف مذب و 6 هدنع مءالب و ةيمأ ينب قح هيف مظعب

 نب ةضغاب ىلإ باتكلا ىطعأ م٠ برح عا عيابي نأ هوعديو 6 ةعاجلا
 هارقافاالإو سانلا ىلع اتك كاحضلا أرق نإ : هل لاقو هتخس ةاطعأو بير
 ٠اب هب يوا امو كاشلا لإ هب بلك امن يملي ا ةيمأأ يب لإ نك 3٤ تنأ
 فالتخا كلذل ناكف « ناسح انك ةلاخفلا ١ أرقي لف ٤ كلذ Î مثرمأيو

 موي تاذ جرخ مث مايأ اوكف« رادلا لخدف كاحفلا لزنو دلاخ كس“ مالكو

 بلك نم لحر هيلإ ماقف « همعشف ةيواعم نبا رك ذ م ٤ حبصلا ةالص سانلاب يلصف
 قرتفاو « جرخي رف ةرامرالا راد كاحضلا لخدو < فويسلاب سادلا لبقأو اصعب هب رضف

 نولابيال نوقابلاو « برح يبا ماوه ةيلدحب ةقرفو < ةي ريب ز ةقرف : قرف ثالث سانلا

ETOأف هل ةعيبلا لع نايفس يأ نب ةبتع نب ديلولا اذار هم 5  

 مكحلا نب ناورم هاتأف « ةيمأ ينب ىلإ كاحضلا لسرأف « يلايللا كلت يف ثامو
 نا مه ردتعاف داعم N الأ لأ ىو كلامو نفط نب درت

 كلام نب ناسا ىلإ اوك |: لافو  هنوهركي اخ دري ل هنأو هدنع مهئالب

 مدقف ناسح ىلإ و E ا

 ةبجوتم تايارلا تاقتسا الف < اهيلإ ةيمأونبو كاحضلا هجوتو ةيبالا لزن ىتح
 هيلا ريس م ةيباجلا لزني ىت>

 سانلا مزحأ لجر ةعيب ىلإ انتوعد : سبق نم هعم نمو يملسلا نعم نب روث لاق

 « هتخأ نبال عيابت باک نم لاذع الا نه ىلإ ےک ت احا الق کاب و ايار

 «ريب زلا نبال ةعيبلا رهظنف لزننو تايارلا فرصن : اولاق 2 لعفن اذام : مهل لاقف

 ماشلا ىلع هدبعب كاحضلا ىلإ بتكف كاذ ريبزلا نبا غلب و < سانلا هعباب د لعفف

 ] مهلسراو اضيأ ةنيدملاب مهنم ناك نمو ةيمأ يتب نم ةكمب ناك نم جرخأو



 ید ۸

 يأر الف < هوتأف ريبزلا نبال اعد نم دانج ألا ءارمأ ىلإ كاحفلا بيكو “ماكا

 هعم جرخو ةيمأ يتبل اًنامأ ذخأي و هل عيابيل ريب زلا نبا دي رپ جرخ ناورم كلذ

 «/قارعلا نم. البقم دايز نب هللا, دبع مهيقل تاعرذأ رانا الف 6 یعنی ورع

 كان ايم ب كال كفر نإ نال نورا ناقل فدا اه وارسو
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 الاف م ا كو تذل شد كفاك دع هيب جلنار لقيت ميسا ا كيح

E NNكيفك انأو كفن ىلإ وعدتو عجرت نأ يأرا  

 ناورم

 لک كاحضلا E ناک سيد ارغأ] بار لزنف یش داب د نا ابی

 ةب رج هنعطف هريسم يف موي لجر هل ضرعف « هلزنم ىلإ عجري و هيلع لسو موي

 مدقو ٤ دعس نب 0 و ناو عجر 0 دحأ منم كفلاخي الف اهيلاومو ا رق

 ىلإ كك لو ماقأو هلزنم ىلإ حرف © ةبرلا 3 عردلا هيلعو هربظ يف

 0 يذلا لجرلاب هاتأو هيلإ رذتعاو هلزنم يف كاحضلا هاتأف < كاحضلا

 اقوي هل لاقف < موي لك هيلإ يوك للا نما نداع ىلإ عجدو كاحضلا نم لبقو

 تنأو كبسفن,عدتو ,ريب زلا,نبال وعدت شيب رق خيش تنأو كل بحبملا سبأ ابأ اي

 قرافم قاشمريب زلانباوكةعاجلاو ةعاطلاب اک شمل كن ال همم سائلا دنعوضرأ

 تذخاأ : هل اولاقف مايأ ةثالث هيفا اعدف كلذبارتغاف < كلسنن ىلإ عداف « فلاخي

 اوعتتماو 6 كل ةعيبلاو ديد |[ لح ريغ نم هعلخ يلإ انتوعد م لجر اندوبعو انتعيب

 سانلا دنع كلذ هدسفأف ريب لا نبال ءاعدلا ىلإ داع كادضلا كلذ ىأر الف < هيلع

 « نوصخلاو نئادملا لزني مل ديرت ام دارأ نم : دايز نبا هل لاقف « هيلع مهب وأق ريغو

 نم كلذ ناك و« دانجأالا كيلإ ماو قشمد نع جرخاف ليلا هيلإ عمجي و زربتي

 ناورمو < قشمدب هللا ديبع قبو جرملا لزنو كاحضلا جوت 6« هل EE هللا 15

 SE ين ل ا ا

 يني ناورم اعدف < كل رحصأ دقف كاحضلا ىلإ رس مث كتعيب ىلإ عدا نأ ناورم ىلإ

 سانلا عمتحاو ةبتع نب مثاه يبا ةنبا و ديزي نب دلاخ ما جوزتو « هوعيابف ةيمأ

 نادرم ىلإ بتك و جرملا لزن ىتح هللا ديبع جرخو < هوعيابف ناورع ةعيب ىلع

 ممريغو هيلاوم نم نالأ ىف ل رارج نش دان ندع لت تالة يف لبقأف

 ماو اهنم كاحفلا لماع جرخلأ دق قشيدب نتمنا ىلإ نادي رو < تلك نم

 نم رفز هيلع مدقف دانجألا ءآرمأ ىلإ كاحضلا تك و < لاجرو حالسب ناورم



 0 ركاسع نبا خي رات

 كاحضا|ناكف«جرملاب كاحضلا دنءاوفاوتف «صمح لهآ يف ليبحر شو نامعنلاو «ني سبنق

 نيناُث ريغ ناو ركع 0 مق“ اأ رشع ةثال ا يف نادرمو الأ ,نينالث يف

 نب رشع جراب اوماقأف < سانلا رئاسل نوعب رأو < داي ز نب دابعل مهنم نوعب رأ < اًيتِع
 ريبزلا نباو قح ىلع كنإ : ناورمل موي دايز نبا لاقف < نولتتقيف موي لك نوقناي موي

 ناسرف كاحضلا عمو «ةدعو ًاددع كنم راك أ مو«لطاب ىلع هبلإ امد نمو هباحصأو

 لهل كلذ هللا لحأ دقف ودك ةديكم الإ اننا اپ مهنم لان ال كنا و سيف

 كاخضلا حبصأف « رظنن ىتح برحلا عضوو ةع داوملا ىلإ مع داف“ ةعدخ براو اا

 دقو « ريبزلا نبال عبابي ناورم نأ نوعمطي مو لاتقلا نع اوكسمأف ةيسقلاو

 < مهيلع تراغأ دق ليملاب الإ هباحصأو كاحضلا رشي لف هباحصأ ناورم دعأ

 ابأ اي سانلا يدانف «:ةدع ريغ ىلع مهو موشغ دقو ميتاياد ىلإ سانلا عا

 دي يرسل ږغ يأ وبأ ا ما كاحبفلا لاقف ف سيك, دعي ازغأ « نأ
 : لاقو ناورم لحرو كاحضلا ربصو اوربصو مهتايار سالا مزلو اولتتقاف < سيك

 سيق تربصو « نيتفئاطلا ىدحرال ر مالا نك هرېظ مهيلوي نم هللا حبق

 3 دبع سيقب لح ام ىلإ ليقع ينب نم لجر رظنف < اهدنع نولتاقي اهتايار ىلع

 اذإف < ابعطقب لع هفيبس اهضرتعاو < تايار نم اهنعلا مهللا : لاقف لدقلا نم اهنايار

 الزلم لرب ال ناو يع ف سا خخ« راهلهأ قرح ةبار) ةتطقش

 نو يقرا لدق ماتم طهار جرم سيق تلتقو : رمح نب د لاق « مهنع كسمأف

 نادرا ناز كاجشلا غلب الو < نيتسو عب رأ ةنس مات ةعقاولا كلت ا < طق

 ىلإ اهنم دحاو لك 8 مث « نيبزلا نبال هعم نم عياب ةفالالا ىلع هسفنل حباب دق

 0 Eb كاحضلا لعقف ًاديدش ةلاتق اولتعتاف < طهار جرم اوقتلاف هعبتا نم هبحاص

 هلتقزاوررككل ناررب ىلإ هس ارز« ىلا الو یا رز دل لاقي كلك ب نم لحجر هلك
TESاکا تابقأ يلجأ برتقاو ينس تربك  EEE 

 : لاقف اًبيطخ ماق كاحضلا لعق ناورم نأ ريب زلا نبا غلب الو < ةزئاجي هلتاقل رمأ ع

EA GS ن1 نيكل ا ga Î يلدالت ل م رفخ a راع نإ 

 ةضبقلاب اهعبتيف نيالا نم ةب رضلاب يتأيف ةكم لابج يف ىعري ناک براح نم لجر
 ةوبنلا ةثارؤو ةفالغا بلطي أشنأ خر شيع نم ًادادس كلذ ىريف قيقدلا نم +

 +نضماملا «نيللا .ةب ربقلاو < ةادرملا ,ةيوعنملا ضراألا  ةحبضحضلا
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 لازنلا نب ةدابع نب سعاقم وهو نيصح نب ةيواعم نب سلق نب #2 كاحتلا 0

 ٌرخب وبأ تت نب ةاثم ادب ز'نب دعس قب بعك نب اورمح نب تراخا نيد يبع نبا ةر نبا
 نب رمت نع یورو © هز ملو لسو هيلغ هلا الص لا رح كدا دلا

 ٭* مع هللا يضر يرافغلا ر ذ يلأو دوعسم نباو سابعلاو يلعو ناؤعو تاطخلا

 «ًاريمأ يلع عم نينص دهشو « امهريغو ريب زلا نب ةورعو يرصبلا نسحلا هنع ىوؤرو

 فورما وهو يأ هتفالخ يف ةي داعم ىلع مدقو 205 نإ اهب ل قم مدقو

 هللا دبع نع هيلإ هدنس ظفاحلا لاو * ةرصبلا ل |هأ ديس ناكو © فنخألاب

 ثالث اهلاق نوفطنتملا كل الأ : لاق لسو ةيلغ هللا ىلع يبلا نأ دوعنس» نبا

 : نوربكتتملا كله الأ ةياور ينو ٤ تارم

 سو هيلع هللا قطا م هلو يليلخ يتثدح : لاق ءادردل دلا يلا نع ختنخألا
1 

 دس اهب هنع طخو ةحرد اهب | هعفر الإ ةدحس هلل دجسي دبع نم ام : لاق

 صم دجسم يف ر رذ يبأ نم فنح ألا عامس 3 * ةنسح اهب هل نشكو ةباور

 وأم ا ا ناک م نیا لان سدقملا تدب دجسم يف ليقو

 ا ل يف فلتخاو « ثيذحلا 'نِإلق
 شو د نازك"

 هلا نم اهفاخأ 'ةلقو + لغرب قتخاالولا هللاو

 هلثم نم کناینف ين ناکام
 Hr | نإ : لاقن و « ًاعيمح نيلجرلا ا

 : تالا لاق كاس الا يلف دبا رك فعالا كو

 مهلا : لاقف لسو هيلع هللا ىلع يبنلا كلذ مغلبف « ريب رمأي و ريخ ىلإ وعذب هنإ
 نم يدنع را ي E لوق كلذ 3 ل نکن ل رفغا

 نم اهضعب قرط نم ظفاحلا هاور سو هيلع
 لاقو ٤ ةبحص هل سل فتح ألا: ىنيذملا نب

 : لاقف رتل حتفب باطخلا نب [2t i pare 5 لا ن 5

 نم لجر لاقف  ةرصللا ضرأ نة قو رتست كيلع تف دق هللا نإ نيسمؤملا ريمأ اي

 انثعب نيح ةرم ينب انع فك اا فنح الا ينعي اذه نإ نينؤملا اا

 ينيك :فنح الا لاق « انب اومه اوناک دقو مهتاقذص ىف لو هيلع هلا لح هللا لّوسر



 ١١ رك اسع نبا خي رات

 سأر ناك الف ٤ بحلم الإإ|ينع هيت أب الف ةليلو موي لك ينيتأي ةئس ةنيدملاب هدنعرمم
 أ ال: تا2 ا كتسح مل يردت له فيحأ اي : لاقف اعد ةنسلا

 < يلع قفانم لك انرذح لسو هيلع هللا لص هللا لوس نإ : زم لاقف نينماؤللا

 معن يأ قي رط ا اک اا لا دف EEN تح

 : لاق هنأ ريغ هوحنب نسا نع لماحلا ىي رظ نم رهاوروا © بعصم نع ظفاخلا

 نأ وجرأ انأو ةنسح كتينالع تيأرف ا كتولب ادق ينإ فدحأ اي 0ا

 قفانم لك ةمأألا هذه كلبي امنأ ثدحتت انك نإو < كتينالع:لثم كقرب رسم نوكت
 « ةموق ديس ناكو < ةة ىعبات عدل لالا 00 ا لاق * يلع

 نب ورع ا 6 ا لاول کر اا اوا "ناكل

 عتصا قفانم هلعل تاق تقطن الف“ كتيردزا كنتي أر ا0 فنحأ ءاي كيو : باطلا
 لاق م « ٠ هربتخي ةئس ٠ i كتسسح كلذلو كتدمح كتربتخا الف <« ناسللا

 نيبو الا یر عفا تع یب لا زای لادا لل لا لاو اذه ةع
 يذلا دلي لعجف نيطيق اهعطقف رشع يثاب رخ لاو رشع ةتسب بوث : نيب رصب

 يثاب هذخأ يذلا ليلو 'ةعلخ ةنبدملا مدق اذإ تحن قي رطلا يف رشع ةتسب هذخأ

 فنحأ اي : لوقي و هحسي و هصيق ىلإ رظني و هلأسي ذخأف رمح ىلع لخدف < رشع
 الأ كيو: لاقف, اردا رقع ی 1 هتذخأ : لاقف 9 ءاذه: كضيف تذخأ كب

 DAL NES SU ايف هلظفا ناکوا ةعسب ناک
 7 نمثلا ينال تل الاف دتا بالو وع يل لاس رع ناف ةدحاو ةرع

 هيلع اومدق الف < فنحألا مهيفو رع ىلإ ةرصبلا ا Î كفؤ

 اینا هبا دا یتا لا قا حلالا ناک و د اش عام لر لکا كد

 لزانم اولزت رصه ل رھا نإف نينماوملا اياب دعب اأ : لاق مث هيدن ىلع ىلصو هيلع

 لزانم اواز سراف لهأ نإو < رصيق لزانم اولزن ماشلا لهأ نإو ٤ هباحضأو نوعرف
 و ريعبلا نيع لغم يفو « ةبصخلا ناتلاو اةبذعلا زابخأالا يف هعتاضتمو ىك

 ةقعز ةخبس ضزأ يف أوازن 5 0 9> غابت نأ لبق مرام م ا « دالبلا يف

 ديالا كازا اا اهفرط TP EAT اف

 او نارتع عفراف « ةماعلا يرم لغم يف الإ “يش انيتأي ال < ةالفلا يف

 انل رمو « انزيفقرثكأومانمهرد عضو «"الاجرانلاجر ینو «الايعانلايعيفدزو « انتسيكر



 بيد ۳
 ءدينلا هللاو اذه 2 اذه لغم اونؤكست نأ تي رحت م : لاقف < آلا هنم بذعشسن رهنب
 ناك : لاقفةضقلا هذهرشبنب قاحسإ حو * دعب اههعسأ تلز اف : فنحألا لاق

 لف هنع ثحبي نأ بحأ هرما نم هيلإ عفر ناك ا هلأسف رمت ىلع مدق نيحىنوم وأ

 ناك كبحاص نينموملا ريمأ اي : لاف فنحألا ماقف < مالكلا نقلب دحأ 7

 < اريخ الإ هنم رت مو كلماعو قتلا نطاوم يف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم

 < ةماعتلا موقلح لثم يف الإ انماعط انيتأي ال < جاجأ رحب نيد و ةخبس نيب سانأ انإو

 لاقف «هنس ةثادحل هنع ضرعأو رع كلذ هتم بجتأف « انمهردو انزيفق انل دعأف

 «هعسا ىلع هبقل بلغف فح ألا هاهم كلزإف فدح هلجرب ناكو «فتحأ اي سلجتا : هل

 کادو تارا اتل ام هلو يال ليمأ اب لاف ة الآ وک هللغ :ضرعو

 دنع كلذ هدازف < تفلخ نم ةجاح الإ يتجاح امو « زئاوحلل تايشعلاو تاحورلا

 م مالقث م ةي كلغ ىفيحالا EE ىموم ابأ رک :درف, « 0 رع

 ج رخ ىفح فرش فدحأالل لزي لف < هيلإ  هنم ناك ام فرعف < قسوم يأ ىلإ ةمجرأ
 هتمدقم ىلعو ناسارخ ىلإ Rs : طايخ نب ةفيلخ لاقو * اناا نم

 كنحأألا ةجو مث“ ةونع ليقو احل اهحتنفاو عبمزبف ةارخ لهأ يتلف < فنحألا

 باي رافلا» تاجزوجلا لهأو ناتسراخط لأ هل عجو < فال ةعبدأ يف

 لاق اواتتقاف < طق هلثم اوعتشي م عملا اذه ناكو «هانشناقوط مييلعو ناقلاطلاو

 فيحأالا راس مث < اًمسرف زشع ةثالث نوملسملا مهتافو نيكرشملا هللا مهو ًاديدش

 اعطي لف مزراؤخ ىلأ م < فلأ ةئاعب رأ ىلع هوملاصف خلب ىلإ ذورلاوزم نم

 نمم اإ : لاقو فنحألا ماقف ٤ مذلاب مهمهعف مت ينب ا رکا ذو عجدو

 : لاقف هئواني ناكو بابا ماقف <« تقدض : لاقف حاطلاو حلالا مهيخ سائلا

 * فدحألا كديس افك دق سلجا : هل لاقف « ككألف ندئ نيعماوملا نيك اي

 ليقو ٠ هنمعمسيو فنحألا رواشي نأي ةرمأب ىنوم يلأ ىلإ رع بتكاو
 رع نم نتعج تالكب : لاقق 2 راقولاو للا نم تيتوأ ام تيتوأ م : فنحألل

 يشب نم راک ا نمو هب فختسا حزم نم ااا : لؤقي هتعم ٤ باطخلا نبا

 نمو :« هؤایح لقب هطقس رثك نمو < .ةطقس ارك :همالك زك نمؤ «٠ هب فرع

 فیارش تيأر.ام : نسحلا لاقو ٭ هبلق تام هعرو لق نمو < هعرو لق ه'نايح لق

 باغ ول: لاقف 2 كموق تس مي : هل ليقو . فنحألا نه لضفأ ناک موق



 ۳ رک اع نبإ خيرات
 قح بضغف الجر لکی لجر ىلإ مدأ نب مهاربا رظنو 0 ا املا سانلا

 1 مظكلاو حلاو تمصلاب كيلعو هللا قتا اذهاي : هل لاقف حيبق مالك كت

 ماع نب سيق ىلإ تلج انكر: لاق فح ألا نأإ ىضلبا : هلا لاق غ كسمأف

 + دوعأ ال : لجرلا هل لاقف « علا مهتم عت ءايلعلا ىلإ فاتن کرا هنم لمت

 عمتسم نب كلام لاق هنزو الإ دس لقب فيحألا ل ةع نزو ام : نايفس لاقو

 ىفاعملا لاق ٠ تدهش اذإ اًيئاغ دقتفأ الو تبغ اذإ دهاشلاب عفتنأ ام :فنح الل

 : لاقف ىنعملا اذهب ملأ يرتحبلا نأكو : اي ركز نبا

 بئاغ .ةبينل عزجنل لف تبأو بأ ةيدأب حرفت لف تلحر
 بتاع ھالا ىلع نابضغ لكىلإ اضرلا لمحت ىهنلا تمدقاف تمدق

 بعاوكلادودخ نعاهنمرهدلا الح انأك ًارهز مايألا كب تداعف

 : فنح الا فصو يف رغاشلا لاقو

 ا ميغا طم نازل رر ییا ااف اا

 لاقو < هعبتي فرشلاو :فرشلا نم رغب فدحألا ناك : ناوفص نب دلاخ لاقو

 ااش ناک قاف ع ااا نعافركلا < اانعر تلاع كلما دبع نب ماشه

 ينربخأف : لاق ةدخاوب تعش نإو « نيتنئاب تئش نإو « ثالغب هنع كتربخأ نينمتوملا

 عضخ هب لزن اذإ قحلا عفدي الو < لې الو « صرح ال ناك : لاق ثالتب هنج

 :/ لاق رشلا قوتي و « ريما يف أي ناك : لاقف نيتنئاب هنع ينربخأف : لاق « كلذل
 ىفاعمل ا ةياور يفو < هسفن ىلع اتاطلس سانلا مظعأ ناك : لاق ةدحاوب هبع ينربخأف

 ريغ انعسو انيأر نم مظعأ فيحأإلا ناك : ماثمل لاق ًادلاخ نأ اي ركز نبا
 لجرلا نوكي دقو < هنع اهفكو هيلع المح دارأ ايف هسفن ىلع اًناطلس ءافلطخلا

 مو ريز لو < يواسملاو نساحملاب ًاريطب روكي الوب < هسقن. لع ناطلبلا مظع

 < نسج ىلعالإ ةطلسلا لمحي الو < هنم يواسملاو نساحلاب رصبأ دحأب عمسي
 ىلع ناطاسلا ٍيظع لجرلا نوكي دقو : لاق مع ٠ جيبق نع الإ اهنكي الو

 تادا ی داف الط نر لد اار ناکا اوفر حف

 « ةفلاسلا همايأ رك ذأ انأ : دلاخ لاقف ماشه هدازتسا مث ٠ هب رک ذی الف سانلا يف
 لبق اال ام هءاحف ذورلاوره مجاعألا عوج هل تعمعجا ناسارخ حف موي هنإف

 « هقفوي نا هل عرضتو هبر اعدو ةرخ الا ءاشعلا يلصف « ةعيضم ل زا وهو هب هل



 نبذ 4
 دبعب نش < سانلا لوقب ام عمستي بوركملا يشم ركسعلا يف يشم جرخ م

 دقو ( ةعيض» لزام يف نيملسملاب مقب ان ريل بحعلا : هل بحاصل لوقي وهو ندعي

 «لوخ هلو اًضارغأا موذختلا م < مهيحاوت نم نيملسملاب اوفاط أ دقو هوجو نم ودعلا ءاج

 : لاقف ? ةليلا اأ : دبعلل دبعلا لاقف < ددس ملا“ قفو مهلا : لوقب فدح الا لع

 هعنميف ةربظ فلخ اهلعحيف خسرف ةضيغلا نيب و هنيب اهإف ليحرلاب ةعاسلا يداتي نأ

 هيليحات امهب هللا e ىرسلاو ينميلا هيتدنحم ثثعب اهم هرېظ عنتما اذإف 3 اهب ا

 « هناكم نم ليحرلاب ىدان مث ادجاس فدحأالا ركن « دحاو بناج نم هودع قتلي و

 < حبصأأو اهبلق يف لزنف ةضيفلا أ ىتح مهئايار لع نيبكم نوملسملا لحراف

 < ةعبرأ لوبطب اوبرضف <« دحاو هجو نم الإ اليبس هيلإ اودجي لف ودملا هانأف

 : لر وهو هنحاف لزا هغی ل لع هب لو اولا نها و اک ال اک رف

 اند EAN بضخ نأ مح سس 1 ىلع نإ

 « اومزبنا مهطوبط تاوصأ مجاعألا دقف الف « اهتلمح لتقو ةعبر ألا نورا قتفو

 لوأأ اذهو « تقلا ناك و طق هلدم اولتقي مل ةلتق مواتقف مهفاتك أ نوملاشملا بك رف

 ”لهأو رتخ الا هانأف للا موي ةا لح ا شرخ اط نأ نالا مويلاو« قابلا كما

 التاق انك نإ « انطعأ : اولاقف لعقلا يف زخأو لزاملا هب نأبطا ام دعب ةفوكللا

 انك تاو « ًاريبك ابوح اعبك ر دقق نوئماوم مو (ماناتاق نبح ةرصبلا لهأ
 « مهدارذ يسو مملاومأ ةمينغ انل تلح دقف ةونع مهلع انزبظو: ارافك مانلتاق

 ةجاح ال هنإ :'يلَع لاقف « مهيلع ربظ اذإ رافكلا يف هيبن كتحو هللا ملح كلذو

 محو ميمأر عاطيسان إذ مهتم لجر ىلإ لسرأسو « كتاوخإ برح اوين نأ مكب
 قطني لف ؛ ةغوكلا لهأ لاق ام مربخأف طهز يف ففنحأألا ىلإ لسرأف ؛ اق ايف
 نإ 'هللاوف 2 انيلإ تاسرأ اذال .نيدماوملا ريمأاب : لاق. هنإف -تفدحأالا: ريغ لولأ

 + لاقف < كنم الإ معلا انملع الو ء كب الإ قحلا عينت الو + كدنعل انع باوجلا

 < لقف ةمهعال عطقأو « ةجبحلل كران e ع باتا لر ناتا

 ناك امن ٤ لسو هيلع هللا ىلص مهين ةنسو هللا بات اوفلاخو اوأطخأ دق مهن: لاقف

 < مهمرارذلو عماج مل رفكلاو « رفك زاد مراد نيذلا رافكتلا ىلع ةمينغلاو يبسلا

 ماقإو « قلا ةداهشو « ديحوتلاب اهيف ىداتب نايإ راد انراد اغإو < كاذك انسلو

 ملانأ انجح ةيناثلاو « ينبلا لدأ ءم ةمولعم ماراغسأ| ةفئاط تغب اغإو «ةالطلا



 | رک اسغ نبا خيراث
 6 كقح يف ةريصب مهتيثأ نم كراصنأ نم ناك دق هنواف « يغبلا كلذ ىلع غمجتسأ

 « هنبارق يسنو هقح لهي كئاوأ ىأف ةرصبلا لهأ نم ةفئاط كنع ءانغ. مممظعأو
 نال هللا ماو «ةفوكلإ» لهأ ةملعتم لوق هباخنص أو رتشأالا هب كاتأ يذلا اذه نإ

 الإ تلق ام: يلع لاقف « ىلو لاك ةرنالا نوكت 0

TEEانتايطعأ من : لاق# ب لبا نحارب ام متاوغإ  
 ماعلا اذه يف انستا امنع امص دقف « انغ. كلذع يف. اهفرضنل. نكن ملو لاملا تيب يف

 مق غ ای چاو اولاق اب و٤ موقلا ججج مربخأف يلع ماعدف « مهيف اهمسقاف

 امأو < فتح الا اأ نم ئ يناثلا .مويلا انما لخير لک دلاس م لالا
 «هراد نحص يف .يمرك لع سلاج وهو ليلب هيلإ لسرأ ًاداي ذ نإف ثلاغلا مويلا

 كيلا تلسرأ ينكلو ؛ ةجولخم هيف يعزانت رمأ يف كيلإ تاسرّأ ام رجب اب اي :!لاقف
 ذه: لاق هوه اف : لاق هملعت ال ام ثدحي مأ كيلعدري نأ تهركف ةيرص نع انأو
 نوملسملاو مهتودع تفحو مدادغرثك و :نيملسملا :ربظأا نين :ترثكا دق»ءازجلا
 3 لاا نأ تدير افك قلف مهئاسن يف م مموفلخ دقو ثودع ممدابج حو مرغ يف

 يف نم فب رغ لک ينيتايو مهحالنب ارناف ةلتاقملا نم ا ناک نم لک

 ےفف : فح الا لاق < مهتيحان نمئوتف :مهباقر برضاف ىلوم وا دبع نم .هتفارع
 دابجلا نم كعني < كل سيل كلذ نإف.: لاق « نلوقتل : لاق 2 ةي رص ىلع تنأو لوقلا

 هللا[ وسر لتقزامو 35 نع هباتک يف هللا کف ىل لوألا امأ : ثالث لاصخ كلذ نم

 لب هلا لوسر ًادمت نآدبشو هللا الإ هنإ ال لاق نم سانلا نم اسو هيلع هللا ىلص

 « مهتالغ نم الإ مهحاصيام هلم أل فلخف زاغ زغيب ملسانلا ةلغمبنأ ةيناثلاو < همد نقح
 بلا ىلعجت | نيمليملاب ناس ا نويت اال اک ف ١١ كا یبا
 او هیر نداد كوف : لاف نيباج وبني رادو نامت قزز | ن
 حست اهنم لوطا ةليلبا تب اف: لاا الف دغم لبق هنأ هيلع

 له رظنافدحسملا تا : هلا كلون لاق < نينذكوملا لو أ١ ىدان الف : لاق « تاوصأألا
 لاق ٠ ريخ الإ ثدحي لو فرصناو لخدو نی الا یلص: لاغف حجر 9 ا د

 هيف ينضارتعت | هانعم ةجواخم هيف ينعزانت : فنح اللا داي ز لوق .:.اي رك ذ نب ىفاعملا

 نع يثدحت رارمتسالا نع ينللعف ةماقتسالا تعم ىلع تسلل .ةجرعنم ةضراع

 عاطتقالا جالتخالا لصأأو « ةريلا ىلإ ةيداوملا ةممشلا ىلإ ةجحلا ىلإ فارخنالا



 بیده

 وهو « لا مظعمو رحبلا نم جولخم هن ال اًحيلغ جيللا يمس هنمو باذتجالاو

 انأ ومآ ىلع هانعم ةعرص ىلع انأو هلوأو < لوتقمو ليتقو حورجمو جي رج ةلزنم

 اههلع عوطقم كاذ ةي رصف < عطق اذإ لبملا مرص نم« هب قئاوو هيلع عطاق

 شع الا لوق كلذ نمو اب باترم ريغ

 مرص دق کرمآ ىلإ لش رعد اهموق اعد كراكو

 نينثالاو دحاولل له يهو ةب زاجحلا ةغللا اهحصفأ ناتغل له ينو < كحأو عطق يأ

 نم مهن < تناوملا عمج يف ةغللا لهأ فالتخا لع ثندوملاو رك ذلاو عججلاو

 عضاوملا يف له مهتغلف زاجحلا لهأ اماو « نممله لوقب نما و < ناله ل

 يملهو اوملهو اله نولوقب دهن لأو مآ ونو © هركذ انمدق ام ىلع ابك

 ىلإ مله : ةيميمتلاو ةب زاجحلا نيتغللا ىلع ىشعأألا تب يور دقو < نمملهو نملهو

 : ىلاعت لاق ٠ زاجحلا لهأ ةنلب اذه يف نآرقلا ءآجو< كرمأ ىلإ اوملهو أ

 لاقو * ( اإ لَ ”ههناو خول نيلئاقلاَو ) هعسأ كرابت لاقو ( اش 1 20

 فاكتأ اليفإ : لاقف 9 مهفرشأ الو مس أب تابلو كموق تدس مب ::فنح الل ةيواعم

 * هتمعظ ام ءاملا برش اوه رك" سانلا نأ راو“ تلو ام عيضأ الو « تيفك ام

 < هنم هسفن ىلع اناطلس ظعأ أدحأ تب أر ام لاقف « فنحألا انل فص : لجرا ليقو

 ناکو دبعمنب لبش فرش نم : لاق « كاندوسو كانفرش : موي مي ونب هل تلافو

 قري كاذ نإو موصلا راکت كنإ: هل ليقو ٠ هل ةريشع ال ناك ةليجب نم الجر

 حضي ناكو < ليللاب هئالص ةماع تناكو « ليوط رفسل هدعأ يلإ : لاقف « ةدعملا

 كلم ام فدحأ اي : لوقب مث سح : لوقي م هيلع ةعبصأ عضيف هنم ابرق حاملا

 لمعتساو ٠ ءاعدلا هتالص ةماع ناك « اهررکب و اذكو اذک موي تعنص ام ىلع

 نم :ًادحأ  ظقوي مف ةدراب ةليل يف ةبانج هتباصأ سراف ىتأ الف ناسارخ لع

 ىح یشن رحشو كوش لع ىتأ ىتح ءالا بلطي قلطناف < هددج نم الو هنالغ

 نياعن هبايث ىلع دجوف ماقف< لستغاو هرسکف جلغلا دجوف امد ءامدق تلاس

 + كب انملع ام هللاو : اراها دما ردا حبصأ الف اهسلف < نيتديدحي نيتوذحم

 اهترك ذ امن ةنس نيثالث ذنم ينيع تبهذ : هل لاق سرضلا عجو هيخا نبا اكشو

 اتيقب يل به مهللا هئاعد نم ناكو ٠ فحصملا يف رظنلا ريغك ناكر« دحأل

 لغم هسفن دهجأ نم هللا حر : لاقف ةزانح هب ترو ٠ ايندلا تابيصم يلع هب نوبت



 1۷ رك اسع نبا خي رات

 تنأ : هل لاف ةيواعم ىلع اموي قارعلا لهأ نم ةعامحو وه لخدو « مويلا اذه

 اي هل لاف 9 ةشئاع نيددكوملا مأ نع لزحلاو"« نيفص موي فيلا انيلع رقاشلا

 ا ا كا عراردأ ع روك اللا در ال6 انما یکم ام لكانت لا
 انيلإ دم الا لاو اتضاوجن نيب ايب كاتضتبأ يلا بولقلاو « انقتاوع لع اهب كاناتاق
 ردك" نيفصتستل“ تش نإو « زبج نم اعارذ كيلإ انددم 0 ارش

 ٠ ماضرأو مابحو ماطعأ م < ل امفأ ينإف : ةي ءاعم هل لات ٠ كوفع نم وفصب انبولق

 : ةي وام لاقف فنح ألا تكسو ًارضاح ناك نم. كتف ةيواعم دنع اموي ناكو

 نإ مفاخأو « تباذك نإ هللا تاخأ :':لاقفو کت دتا ا ا ان

Eيفر يلع نب. نيسحلا :يسرف. نطخي نأ 005 ا ةا  

 مث هيلع ىنثأود هللا دمحف ماقق « نلعفيلا هيلع مزعف < ىلأف..هلتق دعب اهنع هللا
 « هيلع مدي هعم نتللأ تناك سالا هيلإ ثعب . نيسملا ىنعي اذه نإ : لاق

GEOL.ريب زلا نبا نيبو هنيب لصحو ٭ ى لا نإ نکا  

 كاد نين“ اورا ةةة هغ8 خاو .ةيقرانما ةا نيا لالما لاف اان
 «اربتمم نهب ريتعيلا الإ نهرك ذأ ام يف ثالث :٠ لاقو ٠ رخفي نأ ةرذغلا:“اعو
 انوكني ىتح نينثا نيب .تاخد الو« هيلإ ىعدأ نأ الإ ا ناظلسلا ٠ باب, تيقأ ام

ِ 

 الو ظفل ينو « ريخي الإ يددع نم موق نأدعب ادحأ 93 امو « ينالخدب امه

 نجا الان جالا لوفد تاب نعل نا ذلؤ نرخ ناشف

 م تاما تاعا اإ8 ر یا ماقأ ال نأ أ لع الإ

eتلطأ ال ينل : لاق 2 مو : هل لق : طق ةجاحننع تددزام *  
 ناک نإ : لالخ ث الثب يرمأ ' يف تذخا الإ طق احا ينعزان ام : لاقو ." لاخلا

 تاضفت يلثم ناک نو < .هتع يردق كعفر قود ناک نإ« هردق هلآ تفرع يقوف

 نيد هل. ناک نم: عفادم ريغ هموق داس لاصخ عبدأ هيف ناک نم * اقوا ٠ هيلع

 ينكلو ملحم تسل 8اا ءايحو « هدشرب لقعو ٤ هنوصي بنحو « هزححي

 نأ للا لضف شيل : لاق. هيلع ربضت لذلا وه : لاق:# محلا ام : هل ليقو ٠ لاحت

 ٠ توفعف تردق ع٤ تملحف تغاظ: اذإ ةنكلو < تعقتا تردق اذإ إ حظت

 ٠ تضفلا دنع الإ نوكي ال الا نإ < بضغي ىتح لجرلا لح نيب ال : لاقو

 هلزنم ىلإ ماقف لجر همعشو ٠ رولا ةفان مالكلا نم ًاريثك 2: : لاقو

a5م  



 بم ۱۸

 6و الا هيلإ تفتلاف < هلزام عناب ىتح همتشيو هبسي لجرلا هعبتف

 نم اذهو « لاجرلا نم يل رصنأ للا تدجو“>: لاقو ٠ لخد من ٤ نالا كبح

 : رعاشلا لوق ينعم
 لا ردقب نكلو ج وذ هلل نإو

0 

 ميمذ اف ؛ قلعم تناو يلايلا ,كتلودب تلو دق

 دغا ا چوری فيس رجالو رھ رک | ادا لنبي ااو
 ميظعلا ثدحلا كباصم ريفف ٠ اًقحسو هل ءاضقنا ال ًادعبف

 لاقف « تك اس فدحألاو أو هيلع داعأف « هنع تكسف همتشف لجر هءاجو

 تدس مب : لجر هل لاقو ٠ هيلع يناوه الإ درلا نم هعنمي ام هافبلاو : لجرلا

 نم كانع اك ينينعي ال ام كرما نم يكرتب هل : لاقف « هبيع دارو: 2 كفوف

 دقو فنحألا سلم ترضح : ميت ينب نم لجر لاقو ٠ كينعي الام مآ

 مركتلا نم نإ ::لاق م هيلع ىنثأو هللا دمحف ملل رمأ يف موق هدنع عمبتجا

 نل ٠ مدن بقعت ةذل يف ريخال ٠ يقبلا لهأ نم ةمقنلا برقأ ام * مرملا عدم
 « هناخ نامزلا نما نمءادج داع دق لزه بر «دهز نم رقتفي نلو كلهم

 ام لوقلا ريخو « نئاغضلا ثروي هنإف حازملا :اوعد < هناهأ هيلع مظعت نم

 « بلإ رذتعا نم رذع اولبقاو < كسيلع لدأ نمل ٠ اوامتحا « لعفلا هقدص

 كسفن نم فصنا < كافج إو ةلصو < كا صع نإ و كاخا عطأ

 « ماو ةمعنلا رفك نأ لعاو < ءاسنلإ ةرواشمو كايإو « كنم_فصتني نأ لب

 ءانجلاو «ةزصلا دعب ةعيطقلا حبقأ ام < ممذلاب ءاقولا مركلا نمو < موش لهاجلا ةبحصو

 كنم ىوقأ ةءاسرالا لع ننوكت ال < دولا دعب ةوادعلا حبقأو « فطللا دعب

 < كايند نم كل نأ لعاو « لذبلا ىلإ كنم عرمأ لخبلا ىلإ الو « ناسحإالا ىلع
 ناك اذإو < كريغل اًنزاخ ننوكت الو قح يف قفتأف « كاوثم هب تحلصأ ام
 < كلل هفرع نا قم لا فرعا « رجع دحأ لك ةقثلاف « ًادوجوم سانلا يف ردغلا

 غلبأ مالك تيأر امف : يميحتلا لاق ٠ لقاعلا ةلص لدعت لهاجلا ةعيطق نأ لعاو

 تدهش : رعاشلا ةمرلا يذ وخا ةبتع نب ماشه لاقو ٠ هتظفح دقو تمقف هنم

 Se نيتيد ةدحاولا ةيدلا لدباوبلط دقو « مد يف موق ىلإ ءاج دقو فدحألا

 انأ : لاق اوعكس الف “ل كاذ.: لاقفء نيتدب ك : اولاةف « اوكتحا : لاقف
 ل أ



 1 اا كرات
 « ةد ادال فق كل زرع هللا قات کل لئاق ينأ ريغ« لأسم كيطعأ

 « ةدحاو ةيد اهني ىطاعتن برعلا ن نإو « ةدحاو ةيدب ا و هيلعهللا ىلص يننلا نإو

 تم سانلا ىضرت الف ٩ ی واط اذه ا رکی نأ ا مويلا مت

 : لوقي ناكو ٠ ةدحاو ةيد ىلإ اهدرف :.اولاق “ فأ ىلع ئش ام لغب 8

 ٠ قمأ نم ملحو « رجاف نم رب و ٤ ءيند نم تا وا نال تزيح نزلا

 ءاخإ الو « ددؤس قالا يل الو < ةحار دول الو < ةءورم بوذكلا سيل : لاقو

 e يأ « اراك ب ذكلا ذا يباب : هنبال لاقو ٠ ليخبل ةلخ الو < لول

 دمحأ ىلع ياد : لجر هل لاقو ٠ ًادبأ هربظت الف ا5ب كدكلاا لعجا لب ٤ ادا

 كلدأ الأ : هل لاق ن < حيبقلا نع فك < نح قلخج سانلا قلاخ ::هل لاقف ةبقاع

 ءيذبلا ناسللاو < ةعفنم الب مذلا باستك ا: لاق ىلب : لاق? ءادلا لودأ ىلع

 قلخلاب كيلع : لاقف ةنؤم الب ةءورم ىلع ىنلد : لخر هل لاقو * ثيدرلا قلخلاو

 «*يذبلا ناسللا ءابطأالا ىعأ يذلا ءآدلا نأ لعاو ٤ حيبقلا نع فكلاو « حيسفلا

 ٠ نوملعي ال ام هيف اولاق < نوهركسي ام سانلا ىلإ عرسأ نم : لاقو * يدرلالعفلاو
 ٠ ةينالعلا يف هنم يبحمن ايش رسلا يف لمعت ال نأ : لاق 7.ةءورملا ام : هل ليقو
 نه دعابتلاو < رسلا ناك يه : اضيأ لاقو ٠ ةفرحلاو ةفملا ةءورملا : ضي. لاقو

 ةومسسلاو < كلود وه نم فاضنإ : لاقف 2 ةءورملا ام : ء كلا ضعبل ليقو ٠ رشلا

 < عراب بذأ : لاقف 3: ةءورملا ام : صاعلا نب ورممل. ليق ٠ :كقوف وه نم ىلإ

 قرطأ م« لاتحالاو ىقتلا : لاقف ةءورملا نع امي فح الا لشتو ٠ عطاق ناسلو

 : لاقو ةعاس

 و

 نأ

 لاج اغزي لا :تأي » ايزل هقئتولا ليج اذإو

 هلاتحاو هاقت ٠ الإ ' ٠ ىتفلا قالخأ ريخام

 دنع لملاو« نيدلاولا رب ANE ربصلاو« نيدلا يف ةفعلا : لاقف اهنعلئسو

 ei و < هض رع يفلذو « هلام يف قمح نمديسلاو < ةردقملا دنعوفعلاو « بضغلا

 ١: دشنأو ةءورملا نم ءاخسلا : (ضيأ لاقو ٠ هدقح حرطاو

 الذاب هار تدكتف تدل | ريتك لاما يور دماول
 الضاف امام نكي ملاذإ ٠ عاطتست ال ةءورملا نإف

 لقعلا :لاقو ٠ عضاوتلاالإ ةءورملا حلصيالو < لقعلا عموهو مزحلا ةءورملا :لاقو



 بيده 1

 21 تدا نسا لاو ىر رخ قف رتل داك ثاريه ريخ بدالاو « ني رق 1

و« دوج الإ لام يفالو « ربخبتالإ رظنم يفالو « لعفبالإ 0
 ين ال

 ةحصبالا ةأيح يف الو « ةينبالإ ة ةقدصيف الو« عدويف الإ هقف يف الوكءاف فو الإ قي

 لضف نال لضفأ قطنملا :لاقف 2لففأ اهيا ا هؤاساج كا 00

 TOSSES عفتني قطنملا ل ذفو « هبحاصهدعبال تملا

 ثرويو « بولطملا دعابي < نيعلاحلا رش عزملا : لاقف « روبصل كنإ : هل ليقو

 : لاقو ٠ ةدئاعالو e ا زل روظ ىلع قبب و« ةرسحلا

 < ةدوملا تبني فاصنرالا : لاقو < رمح بجو: للزلا ةبيفو ©[: بج ثروت ةبقاعلا ةببه

 E اهون لانا ! اكدوا لول ةرشعلامرك عمو

 ايندلا بصاخ نإ : لاقو ٠ ةدوملا لع ءاوطنالاو < ةدششلا يف ةاساوملاو < ةرشاعملا 5

 اهئاطلس نم ناکا يلاع ناك نإ إد الق ىلع اهنم هل سبل ام يعدم او اباهأ اهلاظو

 كال قيدص كيلع مدق اذإف دعب 8 : هل قندص ىلإ لتك و ٠ 'لذأو اهتم لقال

 الاطار م ريحت قارما خألا نإ < ريصبلاو عمسلا ةلزنم كتبك نكتيلف ققاوم

كلدأ ن مقرا لإ هنبا يف حونا لوقي هللا عمست م
 )حا NE ع 5 

 الو < قيدصلا ةرثك يف بما نر اكا تعكف يكل اذ شا 9: لاقو

 + بدلا ذاق يف صي حلا الو < ربلا يف حيحشلا الو“ فرشلا يف بد الا

 د: لاقو كالع رك نامر ذحاف هيلإ هتأت مل ايف كركتش ربظأ نم : لوقا ناكر

 كضقني ل هيلإ تجتحا نإو « ةدوملا يف كدزي مل هنع تينختسا نإ نم ناوخرالا ريخ

 قيدصلا قح نم : ا كدفر هتنوعمىلإ تجتحا نإوك كدضعترثوك نإ إو ءاهنم

 : لاقو - ةوفملا لغو 6 ةلادلا لظو < بضغلا لها :هاتالث هل لمعت تأ

 ءاخيالا ضار ف «تافاآلل AS ا ا اور نإ ةقيقرةر هوجءاخرالا

 ال حاضر لاب و < كملظنمىلإ رذتعت ىتحمظكلاب و < هقوف ام ىلإ لصق ىتح :ةلذبلاب

 « يلاقتلا حاتفم باتعلا ::لاقو ٠ ريصقتلا كيخأ نم الو « لضفلا كنت نمر

 ا bs < دقحلا نم ريخ بانعلاو

 نبا تدا ا "قلي ملو ٠ هقلخ ضعب ينبار يليلخ ام اذإ

 قالدصا انی بأ نأ فاع هقلخ ءوس نم ناک اما لع تربص

سل اوه : لاقف : يل لاقف 9 مردلا اذه نمل : لاقف مرد لجد دب يف ىأرو
 



 رك 1ع نبا خيرات

 لخت خ٤ ركش باستا وأ «:رجأ يف هجرخت تح كل

 كل لاملاف هتقفنأ اذإو . هعكسمأ اذإ لال تنأ
 تارك دا لاق ی رک یک ی نافل: اذن
 6 هقزر كأي هوعد :لاقلجرهدنعرك ذاذإناكو * يددعنم موقب نا نحل

 6 قر يد 9 قط رشي هقاتف رذتعم كيلإ رذتعا اذإ : لاقو ٠ هلجأ هيلع يتأيو

 اذإ ةزاجلا : راظننا نهيف سيل ةثالث : لاقو + منغ هتعيطق نم نوكي نأ الإ

 رظتنت مل لزن اذإإ ا « اءوفك امل تيمأ:ءاذإ مأالاو « اهلمحجي نم/تدحنو

 « حلاصلا لمعلاب ردابت : ثالث يف اليا ةيوبحم ةانألاو قفرلا : لاقو ٠ ةفلكلا هب
 لعتو < لوحي نم كملع لع : لاقو ٠ كأ ةفكلا كنتو« كتيم جارخإ لجعتو

 2 < له

 لذبا : لاقو ٠ تملع ام تظفحو < تابجام 0 كلذ تلعف اذإف « لعب نم
 ةرثك: لاقو ٠ كمالسو كتيحت .ةماعللو < كرضحم نحو كفورعمو كلام كقيدنعل

 ES تبع سالا یا :كزتو <يجلقلا ي :قافنلا «كيذتاةموصطلل

 O كاتو ا سل N مالا لوس ادرك ضيع اف هن ند
 ربصت مل ترجض اذإو « اًقح دوت مل تاسك_ اذإ كنإف < رجضلاو لسكلاو كايإ

 عا وا ىلإ كسفت كتعد اذإ :لاقو ٠ قح ىلع
oمل تيتأ ام ءآقب و مهنع مل تيتأ ام باهذو < كنم مل هللا  

 ناطلس . : لادخ,سمخ هيف , نسل الب لزتي ¿ نأ لقاعلل يغبني ال : لاقو <

 دد وسلا نم : لاقو ٠ ملاع بيبطو < راج ربو ٤ عاق قوسو « لداع ا

 نأ كيال إةئام ىلإ. سل ول: ىلاقو ارانب, یک وک لالا ر لع ريشلا
 ل نإف هل عسوا | اذإ ناكو ٠ هش يار كي اخد ا

 نك الا اوبنح : هلاساجل | لاقو ٠ هل عسوي هنآك رهظأ ةعس هل نكي
 ةءورملا نم نإو ٠ هنطب و هجرفل ن لجيزلا نضعب اياق, ءاقطلاور ءاضنلا

 يأمن يمرر هيلا . هيهتشي وهو ماعطلا ,لجرلا كرتي نأ ةنايدلاو

 ماعطلا بحب اه ام : رمع لاقف ةأكلاو دبزلا : لاق + كيلإ بحأ ماعطلا

 الإ كانك ال هال اذا دبا نأ فن اقل يكلم کز

 ا : هل لاقف مهسيح سانأ يف هملكف ريب للا نب بعصم ىل حملا

 اوسح اوناک نإو < میجرخی و مهعسي قالاف لطاب ىف اوسبح 0 رأل هللا



 بيد ۲

 دق  مظع هرطخ نأل دسحي نأ يلاولل ينبني ال: لأقو ٠ مهعسي وفعلاف قح يف

 ا نأ هل نبني الو « نيبذعلا ناتح o ةالولاو ٠ ةازاحلا نع مظع

 هالا تکل نأ هل يشبنب الو « ةمادنلاو فيلا حاقل ةردقلا يف بضغاا نأل

 عدي نأ هل يبني 0 هديري ام ريغ ىلع ههاركتسا ىلع دحأ ردقب ال

 0 ًاعضوم.فييظلا نل الخ 34 “رطل شالا ةر )زما طرد قف

 ةدباكم دباكي ال نم ةالولا مزج : لاقو ٠ هنع ىذعس ال اًعْضْوُم مسلو « هب

 ي الا تای وم اا لو ف اليس“ لاعقلا ريغ ىلإ دجو ا١ لاتقلاب هودع

 08 هوار شاو . مرومأأ يف رظنلاو eel « سانلل نيللا : ثالث لاصخ

 ةحلصم“ يف داهئجالاو ٤ ءانعفلا ةحرو « ءالعلاو معلا بح : ثالث لاصخ يلاولا

 ال ايفل عفتني الو « ناوعالاو ءارزول لاب الإ ناطلسلا رمأ متي الو ٠ ةماعلا

 لاقو ٠ فافعلاو يأراب الإ  ةحيصتلاو ةدوملا عفت الو < ةحيصتلاو ةدوملاب الإ

 د نأ امهدحأ : : ناومأ ةماغ سالا طو ةساخ ر راپا

 الوز هوز يفر ی مو ارزو مار ءا نکن رخ آلاو « ناوع لاو 0

E Cyالو لوقلا نسخي بحاص نم يلاولل كلهأ  aA 

 ءاملاب ضغ نك كك ناك هتلاطإ تدسف نف « هؤارزو بدوا

 ج د نإف « اظالغإ هظالغإ الو « ايش يلاولا مش ندعت ال : لاقو ٠ هنأش حلصي و

 ماعلا شتا ناد لوزا لاو نر اا يف ةظلغلاب ناسللا طسب ةزعلا

 كقالخأ 'يف اهب: قربت يتلا كلاح نع ًاريغت فال كلذ ثدي الف ناطلشلا دنغ

 يفد < كلاح ٠ نع لوحتشتف « ةلزنم ا ير يردت ال كنراف < كلاعفأو

 هلا هي نم لح ررغا عمنا دكار ؟راتلاؤ كفيلا" نن اهيف ام لاحلا نولت

 عمسلاو هل ةعانطلا ناطللاا قحا نما ةيع ا لع بيو« ركتشلاو هل ميظعتلا

 كايإ : لاقو ٠ هرومأ يف .دابتجالا وفل ةيعرلا قحا نمو « ةحضانااو

 فؤورعملاب يخوت نأ لقاعال يغبني : لاقو ٠ ملحلا داءفل ةقحمج هن إف بضغلاو

 کت هنإ څ “هب ا نا ليطي لال هسلا# اكو + ءاقولا لهأ

ق 9 دجتمملا فرش ىلع يش نأ ردقت أ رحب ابأاي : لاقف
 : يهز لوقب تفدحألا لع

 مكتتلا يف قن وأ: ةقداياز ا انما ور ئرت نئاكو

 مدلاو محلا ةروصالإا ىبي لق هداف تفضلو فنن ىتفلا ناسل



 ۳ رک اسع نبا خب رات

 كرس ىلع سانلا علطت ال : لاقو ٠ ينامأف اهم يب انواع لح ايندلا نم ئفمام: لاقو

 بعصم عم ةفوكلا فنحأالا .انيلع مدق :ريمع نب كلملا دبع لاقو ٠ كنأش حلصي

 ىکا سأرلا لمص « ًاليئض ناك كك« هيفاهتيأر الإ م ةن ارام وانا

 + لل فن <« نيضراعلا فيفخ « نينيعلاق خاب « ةدجولا 'ىتان < نقذلا لئام < ناس هلا

 لين هانعم اليئض هلوق : يب رملا يهاربإ لاق ٠ هسفن نع الخ کت اذإ ناکف
 لبق نا لجرلا يف فنحلاو « فسخنملا نيئيعلا قخابلاو < سارلا رغص لعصلاو « مسجلا

 تبهذا نيعلا روعأ ناك هنأ يملا رك ذو ٠ اهتبحاص ىلع اهءابيوإب اههنم ةدحاو لك
 يف ةبيثق نب هللا دبع لاقو ٠ نيتنثاب قشف نيتيلوالا قزتلم دلوو < دنقرمسب هنيع
 ليئفلا < ءاهرولكمأ نإو و < ليئضاكنإ هللاو : هل لاق تاتحلا نإ لاا

 سنوي لاقو <« فنحألا ناك كلذك و < ةلوئوغلا نيب وه لاقي < مسجلا فيحنلا

 : هلوق يف
 محو الو د ال يدب ىنتعضرأ ةي رفازلا نبا نأ

 ءاي ا مرا تطال اذإ لرل الذ ورد يل طع ضقت: اذا ىجا
 تناك دقو « هدسج ماظع دري لوا فورملا تمت تمت اذإ يهو هنانسأ هماظعب دارا

 وربع يف ءآرعشلا دحأ لاق < اصعلا. سأر هنومسي و ريغصلا سأرلا مذا برملا
 ٠ ةريره نبا

 شتا تان سلا اند نأ اصلا ئار ملم نم
 : ةفارط لاتو ییا ا6 ا

 ولا ردو سارک ایر ىدنونرمت) یار علا ا انأ

 مسجلا فيطللا وهو اهرسکب مریغ هاورو شاشخ نم ءاملا عتتفب نوی رصبلا هاور

 OT : بارع ألا نبا لاقو ٤ هب مذي ا ىرت اک هسفت حد سأرلا ريغدلا

 ةطقاستملا ءاسنلا نم ءاهرولاو < اهردص ىلع يسمي يذلا دقفألاو « همدق روظ ىلع يشي

 ناكر « الح ًاداوج أديم فنج ألا, ناك : ةيبش نب بوقعي لاق. اوه وأ اقج
 يلعو ناثعو رمعو ركب يبأ ةبطخ ثععم : لاقو « ةيلهاجلا كردأ يدق الاص الجر

 را و وح ءافلخعاو
 ءادر هيلع سيل ايس اداة... هتزانج يف ريب

 فلل فرت: دالا نإ 20 . 200 مزح لا مويلا بهذ#: لوقب وهو

 لا نب بعدم يشن“ تع الا ااو



 بيب 54

 ايلف < ةأرما هتذانح عبتت ال نأ اک ناكو « ريفيصع يا نب ل دينع راد يف

 تفقوف ةريلبك زوج نهو اهتلحارر لعيب يدعسلا:سوأأل تب تلبقأ | هترفخ يف يلد

 : كلا فسأل اذهب :ناملا:ليق اما تزل ترنج فازا نها: تلاقوز هيلع

 ءاعثلا ىلإ انوقبست ال < هتايح يف هب عاتمتسالا ىلإ انونتقبسا عنك نألا لاو: 2 زيجوبأ

 انإو < نفك يف جردمو « ننج يف ني نم كرد هلل : تلاق م“ ةتافو دعب هيلع
 كلل عسوي نأ < كدقنب انعخو كتوم انالتبا يذلا هللا لأن « نوعحار هيلإ انإو هلل

 داشالا ول دادوت فال ي طا لسا مصل نآو 4 كرش موي كل رفغي نأو « كربق يف

 م« هدالب يف هللا «ايلوأ. نإ سانلا اهيأ : تااقف سانلا ىلإ ترظنا ث ٠ كايلذ

 < هبيطو ءانثلا نحل لهأ وهو « اةدص نودثمو « اقح نولئاقل انإو < هدابع ىلع هدوهش

EG: EES ”b iىلإ رامضملا نمو < ةدم يف ةايلا نمو « ةدع يف  

 ًادودوم تشع دقل < كالج ا ءاضقنادنعكالمع عقد يذلا « ةيابع ىلإ راث آلا نمو « ةياغ

 < داملا عيفر « سلا لضاف « حلا ملظع تنك دقوا نم يسب تم دقلو“ ًاديج

 دقلو « ذابلا نم تیبا يب نق.« دامز را يطع ٤ مالا عليل عطا يم دانإلا يراو

 نإو« ابي رغمههفو « ای رقسانلا نمو < اًقوطع لمار الا لعو« افي رش لفاحلا یف تیک

 « نيعبتمكيأراو © نیعمخس«كللوقلااوناک ناو < ًادفوأ افلا یل راو < ًادوسم هيف تک
 : لاقف اهوقل ًارضاح ناكو ةفوكلا ىلع ريب زلا نب بعصم ناكو ٠ كايإو هللا انمحر

 : هيثري ميت نه رعاش لاقو < هذه نم لاجرال.حضفأ ةأرما طق مويلاك تبأر ام

 مظلات كو اوكتلا وات وأ ضو أل اال وى ؛افادهقنلا ءاينلا ٠ كبت و تام

 رفس نم ضرأأالا 2 نأ الو انينج  لماح محر تكلفماإل نذإ تلقف

 يخلع ااو ا ننک اکر ًايلع هتدجو يرككتلا تيتا املو

 ةا تاما كالا وأ“ لاق: ركبت ب يب نش لزا هنج ةريخأ يالا ناكاو

 نيتنث ةنس : نيعم نب ىبحي لاقد « نيتسو عبس ةنس : بوقعي لاقو ٠ نيتسو عسل

 هنب راق الدر یل لوا یان ورا ا ام

 تيأرام اوری لف باحصأ كلذبا تربخأف < يرصب دم هل حض دق هتیأر

 م مماعوبأ لم نب .كاحضلا نب دلع نب 6 كاحفلا 0

 زب زعلا دبع نب دیس اروا يدل قشمدب عم ٠ ليبنلاب فورعملا

 ةبعشو سنا أ نب كلامو جي رج نبا نع يورو ٠ قارعلاو زاحتملاو يصحو نک محو



 o رك نبا خي رات

 يعمبمأالاو ةييش يبأ نب کر 0 0 مامرالا هنع یورو #3 مريغو يروثلاو

 نايفس يأ نب ةلظنح نع ىورو .* ةعامجو يراخبلا .مامرالاو ينيدملا نب يلعو

 لغ ل ناك لسؤال عار لج فما نر ا نأ ةا نع مساقلا نع يج ا

 «رسيألا ا قش ةدغح زخأب ع“ نوألا ا ق ةنن> ذخاأيف ةبانج .نم

 ا ا ي رفصعلا ةفيلخ لاق ٭ هنع يما نب ادمخ نع لسمو يراخبلا هاور

 مصاع ابأ م قاحسإ نب ا دبع لاقو « ةئامو ني رشعو ىدحإ ةنس مضاع

 ةر ىلا ياك كاك لوألا عيببد يف ةمامو ني راثعو نيننثا'ةدسا,تدلو :: لوقي

 لهأ نه ,نيثدشحلاو ,ءابقفلا' نم ةيناغلا ةقبطلا قف“ دش 7 و
 : يراخبلا لاقو ٠ ري رحلا غيب ناكو > ةيلعت نب لهذ 8 لوم ناک 0 ةرضبلا

 : مجرم ا مصاع ا اقر نو ذلط زك ف متاحا وب أ. لاقو « ناببش يبل یوم ناک

 : لاقف < ودا هيلع «سانلا عمتجا دقو مارحلا دحسملا يف ةفينح أ تیار

 9 امرشا i le تاقف هدم توند 2 يطرتشب .انيثأب داما

 هنع تمقف < اهأرقف كعم يتلا ثيداحأالا هذه يلع ارقا :٠ تلقف < معن : لاقف
 ء

 لقأ ملو ديارت تلق امنإ : هل تلقف 9 يللا نبأ : يل لاقف < هئاذحب تفقوو

 دقو ةاذكاو اذك ل سانلا ىلع لاتحأ انأ اورظنا :  ا ر

 : لاقف هسفن نع ىح ٠ اًءدج فن ألا ریہک ماع وبأ ناكو ج اذه يلع لاتحا

 تددشفا « ةلبقلا نع ىننأ يعن ابلبقأل تدمج ابيلعتلخدا اف <« ةأرعا تجوزت

 اإ ا لاج اخ 2 تاقف يهجو نع كتبكر 2 : تلاقف .اهبجو لع نأ

 ٠ الها كةل نأ الم ايو اأ عضال ام 2: لارتباط زج

2 
 هللا ىلص يللا ثيدح يف لخدي هنأ يدنع سلدملا ثالاح .لقأ : لوقب ناكو

 : قارولا يلع نب نادمح لاقو × روز یب و ن رسال طعي م ٤ اع عبشتملا : لشو هيلع

 مداع يأ لثمو ينم نوعمستا : لاقف انثدحي نأ هانلأسف لبتح نب دحأ 7 انيهذ

 : اص نب دمحأ. لاقو «. هقثوي نيع. نب ىبحي ناكو « هيلإ اوجرخا 2 ةايحلا .يف

 باطا نم : لوقي مضاع وبأ ناكو +  ثيدحلا ريثك وهو « هقف هلو ةقث وه
 وب أ ,قلاقو اة بشلل ادي نؤكد انأ ف مع راوملألا:لأ# اط دد نإ دلا

 هتب اوف « هنع طقسف ناسلیط هيلعو ليبنلا مصاع يبأ عم 0 كنك: ؛دؤاد

 كمر AE تاقف « ةقدص ا لکا اا لإ تفتلاف « هيلع



Nکلو  

 هنأ لسو هيلع هللا ىلص ي يبا نع رباج نع ءاطع نع ج رج نبا انربخأ : لاقف ؟ هللا

 ةفرح ثيدحلا بلط : لوقي ناكو * ريقف وأ ينغ ىلإ ةقدص فورعم لك : لاق

 بحاصناك نإو <« بهذت ىح هتراجت. كرت ةراجت بحاص. ناك نإ < سيلافملا

 هءاج < ةنس نيعبس علب و ديري ام غلب اذإ ىتح < برخ ىتح هتعيض كرت ةعيض

 ةثادح ىلع وهو « هسك أ ام : اولاق 6 خيشلا ناک ناف « هيدي نيب اودعقف نايبص

 ةءآرق نسحي ام : اولاق الفغم خيشلا ناك نإو « بضغ سيك" هل ليق نإ هنس

 ۾ ينعي <“ نيف نكتب م مصاع ابأ نإ : نيعم نب ىبحي لاقو ٠ اك

 ٠ برعي نکی

 نأ نع ثدح ٠ كلملا دبع نب نايلس ىلوم رفاسم نب 36 كاحضلا #

 « دهشتأ يعمسف ةفينح يأ لح ىلإ تيلص : لاق هيقفلا تباث نب نامعنلا ةفينح

 نع ةمقلع نع مهاربإ نع شم<ألا نارهم نب نابلس ينثدح ياش اي : يل لاقف

 تايحقلا < دبشنلا سو هيلع هللا ىلص هل لوسر يننلع : لاق دوعسم نب هللا 3-5

 مالسلا « هتاك رب و هللا ةمحرو ينلا هيأ كيلع مالسلا < تابيطلاو تاولصلاو هلل

 هدبع ادع نأ دبشأو هللا الإ هلإ الا نأ دبشأ « نيحلاصلا هللا دابع عو انيلع

 ٠ تبحأ اي وعدت غ « هلوسرو

 يري ا رمان دب زب نب سباق يذا نب ةمالس ن ل ڌنم ا نب 6 -كاحتضلا "ل

 0 دا: استار اد تاکو ٠ ونيف اذكنجلا) طوع لارا نرو لاق

 لع لخد « اج 2 ناو قيكتام اجو ا ناك يريلا كاحفلا نأ

 نم : لاقف 9 لجرلا نمت : لاقف هيلإ رظن نيح ةيواعم هفرشتساف ةي واتم

 « اكتم ةن واعم 4 حاي رال نيرابملا < حامرلاب نيبعالملا < حابصلا. ناسرف

 تسل : لاق 7 حاطبلا شي رق نم نذإ تأ: لاقو هلوق نم نجتو ًادعاق يوتساف

 < باع مهي دقلو « بغاز مهنع تنكلا « لشرلا ينلاو « لزنملا باعكتلا الولو < مهنم

 « ةي زخ نب ةناتك «ةسايرلاو مركلا يوذ « ةسارشلا لهأ نم نذإ تنأف : لاق

 « رهاب زعو < رهاق كلمو < رخاز رحبي مهيلع ومطأأل يفإو < مهنه تسل : لاق

 انسي 6 2 ت نم :نذإ تنأف : لاق 5 خذاب طا ٤ خاش عرف

 ملو < ديبع كئلوأ ناال ٤ مثنم كبل +: لاق«( دسأ ينب تاراغلا لها ٠٠ دشالا

 « بركلا يف نيمعلعما برملا ناسرف نم نذإ تنأف :لاق « دب رشلا الإ مهنم قبب



 ۷ رك اسعزبا خي رات

 رازفلاب اوأدب :كئلوأ نأل < مهتم تسل : لاق < زم نبأ مت < رجلا بابقلا لهأ

 « رامذلا ”مامحأو « رازن يتب رايخ نم نذإ تنأف : لاق 6 راجح ألا انم مهرج نيح

 < رقبلا ءاعر كئلوا نال“ < تنم اذ ا راجلا ةمذب مافوا

 تاو لاتر طا .ةقونمف نيت الوز نتفلا قوزرتت و سؤبلا لهأو

 « الك: لاق < هبنم نب فيقث © راللا عاجاو < راتوألاب بلطلا لهأ نم نذإ

 لغأ نم نذإ :تنأف ؛: لاق < دوغ ةيقب < دودجلا مال < قودحلا رادق ,كئلوأ

 عمج كئلوأ «الك : لاق < ةكودم نب ليذه < مركتلاو ةعنلاو « معنلاو ءاشلا
 < نورضي الو نوعفني الو < نوري الو نولحي الو < برعلا رزجو ٠ بطحلا

 < الك .: لاق 6 رثدلا معنلاو ١< رهقلاو رشقلا ل رهأ نزاوه نم نذإ تنأف : لاق

 « بالكلا شعواء« باقرلا نعش < تازكتلا» جالعو < تاشلا لأ كلو

 نم«: تاؤبلا طفوبنلا قالخلأو#< راج لا كرما قاق نم ؛ لإ كنق: لاق

 ( نيرداغ مانلتقو « نيب راه مانعنم انأل 6 مهم 1 : لاق < ةر 5 سبع

 < اروصنم نب ملس < ءارتقلا ةبقلاو < ءآرجلا ةيارلا لهأ نم نذإ تنأف : لاق

 داغوأ نم نذإ تنأف :.لاق < ىونلا خضرو < ىضحلا لكأ كئلوأ ٤ الك : لاق

 < ةينواعماي اليم« سياق“ يذ نبا انأ .:: لاقف: <: يش ناولقعي ال :نيانلا نيناثلا

 « اًعوط ضرألا لهأ اوكلم < ةداس سانللو < ةداق برعلل' اوناك كئلوأ نإف

 < يفانذ.الا متأو بابر ألا اوناكوأ.< :اهيف ام اينا لب تناد جا اهرك" مورإجأو

 دمع < ةيحتلاو لضفلاب ©« ةيربلا ريخ ماعد 14 ٍجح ©« : ةقوسلا تنأَو كولملا اوناكو

 ادرهشو ٤ :ريمشت؛ امأ هلاوح اورعتو < رب زعت اهيأ هورؤمف < لوا هيلع هللا للص

 « ىنوغبلاو ل اوم الاهل 1هداجو:6 ؛تفولألا دعب فلا الا#او لبو 6 ىويعللا «ةنود

 موبلطي لف ردي موي (شيرق اولتقو < امرك مالسوالا يف اولخد ىتح ادعم ا

 فذقتو لال اغغحش وائ اتد ًاهلعكاذ لمحت ةي واغماي تحببطأف « راغب

 موي. كانعنمو كانرصن نتو < رازن ينب نع كرش فكتتو « راحبلا جل يف انب

 « ينير قتلا ماموالا ىلع كانرثآو « ني رجابملاو زاصنألا و كانرصنو < نيفص

 تناد انإو «:ايلعت ل نحن الواو < ياللا تولع انبف 4 يبنلا نبا “ولا ”يضزلا
 ا نوا رعت طك ن أفي كلان خذت 0 ت

 « دلا كانسنملا < ترك ذأ اک ااتمالخأو “<



Y۸بید  

 ام أة داعم ر ظاغفإ < ضبقنتو هنم اطأط# اعرف . تعرفلو. ا“ دقفلا:كريغل انددشلو

 ملف < هقبعاوب رضا : لاق نأ كلاتن لف < هعرذ هب قاضو < همالك, نم ناك

 اندو هتفش لع اضاع الإ يرضم الوب« هفيس الاس ماق الإ ينام هسلحم .يف قبب

 ةي واعماي ا امأ 2 لاقف فيس نب رماع نب ةعرز نب ريفع ماقف 3 ةي واعم نم

 انم عظفعستو ؛ نيثكلا عيطفلا لوقلا ىلع انريغ نم ظيغلا مظكت كارا انإ

 « كرما يف كيلع نعطن م هللاو انا كلذو « شي رف نم عمسي ا ديري < .ريسلا

 افر ناوک غارمم .انلاجر نأ لعتسف < كيلإ اهانعفد دق یس ااو

 نياةويح ماق مث ٤ دعق 7 4 اشم نأ < رماوض انلويخ نأ 3 مراوص

 « كموق نيب و ادنني ساو < ؛كسفن نم انفصنأ ةي واعماي : لاقف .يعالكتلا حب رش

 اهب ممندرونو < حاطنلا دشأ اهب مهتحطتنل وأ < حافصلا مداني تلغلغت ءالإو

 كارد انقأ هللاو الإو < لعنلاب لعنلا وذح انريغب انلباقف < حابملا ةينملا :ضوح

 نم لذأو < ءادرلا نم عوضأ كعدن ىح « انمزعبا كوغص انتفلو: < .انلدعب

 : اقف جاان ةا لر واخ ایاز ن تي دما

 « اًناوعأ قلنا ىلع نوكنلو < كودع لع ارزو نوكسا كسفن نم انفضنأ اذهاي
 « كاوه ليم افلا « :كيفس انعدوو < كليم انقأ هللاو الإو < اًناوخإ هللا ينو
 ادار اار نا فانتم < ادام امرا یر حبصتو ' ا ایف قلتف

 ثرإ. ٤ دادل انفويس ,نإ هللاو ةي واعف اي : لاقف يدارملا بيبح نب كنزي

 و انإو < ةدعم م نإو < داتنأل الاجر نإو < دادشل اندعاوس

 يلو ن الاكن كعدنف <اًالم كيلع عمجن نأ لبق نم « اناوه نم لمتساف « ةدجنو
 له.اةي واعم, اي. : لاقف | ياذا سيق نب :لتان اند عي دعب نم لم الاانا ذه

 سم لاب ٠ كيلوا يديني اب كال ا/يف كفلاخ ,ققو ا 2:كل ةا نباب لعف ل فيات

 نبأ هنأ تشاو كدي ةي للا ه1 | نستله دد ةا را .كياظخلا دب ددغلا

 ف يك ا اا ماو ٤ كروط بغشلاب عقو < كروغ هنم غلب و < كروب

 كراوخ. عمسي ىتح <, كعرقن نأ لبق نم كعلظ لع عب راف < انجو ا

 ةا لاق رئاسلا دملا نل ةورف اندل مز ٠ كالفن نم عفني ال نم

 < ميظع :انيف هرطخ نإف < هلوق انی رک نم لمتحاو < هقح ا

 انيشم « كردق .زواجتو < كروط ودعت نأ الإ تيبأ ناف« ثيدح كاللا هدبعو
2 



 ۲4 رک اعنا خيران

 الف ٠ لطابلا كرو قملا ىلإ بينت ىح < انناعأب كانبرضو «انفايسأب كيلا

 م رع م لاقو مهم ناک ا فاو ةعاز مهمال 6 ل او انا معن

 ٠ مثدعق ال يلع

 دمم نب ماشه هاور ابف ركذ هل ٠ يبحرألا طن نب 96 كاحضلا ك

 : لاقف تومرضح نم لجر:ينربخأ لاق فاه نب" ناتج نع يلكلا .ابئاسلا نبا

 اذإف هانحتفف باب هيلع جرد اذإف < ديزي نمز يف تومرصحب ًاريفح انرفح
 اهنم لجر لك ىلع <« بهذ نم مئافص هيلع راسم” نم ريرس لع نالجر

 ا دوسألا نأ. فاتك اقف حو انهدنعو © ' ةققحع ةلح

 ئعتنو < عاطف ا «ةشع مب رهدلا نم اع لک

 . ىشعأألا' ةعيبر وخأ لوقي يلو « عامج انزغأ لكو« 8
 لالا نیلا حلما و ىلا یار لاا يكفل

 دغ ' كنك : لاق ىح الا طن نب كاحضلا نع یاد وانا قا لا

 علا و الا لاق : مهضعب لاقف رعشلا اذه اوركاذف كاللا دبع نب ديلولا
 لاق ٠ يدنكلا دوس ألا ؛ نورخأ لاقو: < يستنءلا دوس الا لاف :ممضعب لاقو
 تاب يلا ؛اذحإ ترا

 نهأ نم ىكدكتلا ديزي نب نمحرلا دبع نبا ذي زب نبا  كاخضلا
 نب ب ئام لإ هدنسپ د نب" مامت هنع ىوزو * ناك ند اشو

 للا لك أ مادرألا من : لو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق باظحلا

 *. مجرتملا قرط نم ينعي ٠ ٠ دانشرألا اذهب بيرغ ثي دملا اذه : ظفاحلا لاق
 ٠ ةئامالثو نيعب راو عبس ةنس يفوت

 : لاق یسوم نب نايلش نع ۍور * اثدحم ناک ٠ ي رفاغملا دک كاحضلا د

 هللا ىلص يتلا تعم” : لوقي ديز نب ةماسأ تعمم : لاق کک ينثدح

 يف « ارح الا ةنجلا "إف ١8 .ةنجلل رمشم نم: لخالأ :لوقي لسو هيلع
 ءادرطما رنو < ”ديشم“"رضفو « تبت“ ةناحيترو" « اهلك ٠ ال التب .ازوث ةبفكللا :ثرو

 ماقنو < ةريفك" للحو < :ريبك كلمو ٠< ةلئمح ءامسح :ةجوزو < ةجضان ةرثو
 الام ؤا رو انفو «اةللعملوابلةبكتاقأا<هعلطمللارادا؛ قا« ةيبأل يف
 : موقلا لاقف < هللا ءاش نإ الوقف: لاق« هللا لوسر اياه تورمشملا لحن !ءااولاق



 ا ۳

 اا یا ر او د اا اا ءاشنإ

 رجاهم نب دمج رع يوغبلا مساقلا يلأ قيرط نم هاورو < هيلع ضحو

 حرجلاباب أو .؛ لاق مث < هنم دبالو : ظفاحلا لاق < كاحضلا طقسأف نايلس نع

 ٠ يتشمد كاحبضلا : تاج يبأ نبا لاقر ٠ نايلس يف نوملكتي ليدعتلاو

EEا  

 هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ نم نيبسودلا فيلح ٠ ةرألا نب 2 رارض

 ريغ ةرألا رازی : رش نإ قاحسإ لاق ٠ نينا دهشتساو 0

 نعول ا N E N هدر م

 ا ةي زخ نب سوأ نب كلام روزأألا نب 26 دار د ×

 ينب ضعب ىلإ الوسر هثعبو لسو هيلع هللا ىلع يلا نع ىور ٠ ةبحص هل

 نكاد | قيفو دید ê < دیک اكرم اق اسلا

 لو مث« ةفوكلا ن کسو < يرصبب ا ديلولا نب دلاخ ةرسسم ىلع

 دمحأ مامرالا قب رط نم ظفاحلا جرخأو * لعأ هللا | 1 تاور عرب رطل ىلإ

 < نبالا يعاد عد : لاقف بلحي وهو هب سم لسو هيلع هللا يلص يبنلا لآ نا

 ا ىلص يبالا ىلإ حوقلب يلهأ ينثعب : ظفلب يوغبلا قي رط نم ةباور يفو

 تنذخأف« ظفل يفو « نبللا يعاد عد : لاقف < اهتبلحف اهبلحأ نأ ينرمأف ة اسو

 1 ًارعاش < راف 0 ناكو * نبالا يعاد عد : لاقف اهدبحأل

 م ٠ لساف مالسرإلا ىلع كعيابأ كدي ددما : هل لاقف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 الاغلاؤ ابيب رشأ/نملاو نا .ايقلا ٠ فزعو حادقلا تكرت

 افلا دلا عا يي ادة رمح فلل رايا کی

 الدايت اف A SES E 2 كلاقو

 ا ب کا فی ونار یا

 هل طفل نرخ رار ا كفو ت اا لسو هيلع هللا يلع يب لا هل ٠ لاقف

 تعطق ىنح لانقلا دشأ لتاقف < ةماهلا دهش هنإ : ليقو + نيترم عببلا ج ر

 : يدقاولا. لاقو ٠ تام ىتح ليلا هأطتو لتاقب و وبحي لعحف < اًميح هاقاس

 تبثأ اذهو < تام مويب دلاخ لخّدي نأ. لبقف ٤ تورخا ةمابلاب :نارض ثكم



 ما رک ادع نبا خيرا

 ف ًادلاخ رمت ثعب : ممألا نوراه لاقو ٠ ةفوكلاب رع ةفالخب لام : متاح يبأ نبا لاقو « رمت ةفالخ يف ديبع يبأ رسج موب دهشتسا : ةبقع نبا لاقو « هريغ نم ائدنع
EE Eدسأ ينب نم يج ىلع اوراغأف 06ل تبار  » 

 لفق الف « اهيلع عقوف < اهايإ هوطعأف ا الأف ایج ا ااا

 * ًارارض يزخيل هللا نما ل SES اق لاک ءآجف © ةراجحلاب هخضرا نأ رع بنكف كلذب رمع ىلإ دلاخ بتكف « مدن

E A0 ًارفن نأ رک ىلإ ةديبع د كا : لاق عييرلا نع  
 : اولاقو اولوأتف مانلأف < لدنج وبأو رارض مهنم < بارشلا اوباصأ ا

aحلا 1  - 
 زف

 كلذف : رمت هيلإ بقكف <« مزعي ملو 7 ( نوبتنم متنا لهف ) لاق انرتخاف انريخ
 ىلع اوعمتجاف سانلا عجو < اوهتناف ىنعي 2 ( نوم مشل 0 ا 7
 لالح اهنا اومتز ناف < مدا نأ دي Ee كت ٤ لف لشاب هنم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رسف ام ىلع لوأت نم : اولاقو « لتق يأ نواف اذه لثم اهيلع لوأت نمو < سفنلا اونمضي و ةدلج نينا اهيف اوب رضي نأ
 سوثور ىلع مللأف ملل ثعبف < نينا مدلجاف مارح انآ اوعز نأو « مهلتقاف
 جلا لاقو ٠ ةدامرلا تثدحف « ثداح ماشلا لها اي مف نثدحيل اكو < مهتجاجل ىلع اومدنو موقلا دحو < نينا نيناث مدلجف < مارح : الاف داهشألا
 سابلا رمع عمج < نارصوالدنج يار يف هديب بأ كك ا ر انا
 چ كلا رجا برش ف اودحي نأ اوعج أف ٤ ریل اللو ف مراشتساف

 < هتبد لاملا تيب ىلعف دحلا اذه نم دح نم تام نإو <« فذاقلا دح ةبرشألا
 0 ٠ لعأ هللاد قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف نيدانجأ موي لتق ًارارمغ نإ : ليقو

 يذلا وهو« عاب رملاذخأي هوبأ ناكو < براح یب لع راحفلا موي رارض ناكو « ماشلا حوف ةدييع, يأ ممر بيشو 4 حم حت موي رس + ةه ئابلا بييح نب ور نب ريثك نب سادرم نب باطلا نب 96 رارض ٭ : :

 دهاشملا مهعم مضحو < مثرعاشو شيرق سراف رار زاك م باقي ادا صفح دمع ناكو « هلك أف هذخأف « هنودبي بقس ملو ركب يبب ىلع راغأ هنأ كلذو < بقسلا لك ١ وه بيبحنب ورم هدجو « رهف ينب سيئر وهو ملس يتب ازغ
 لتق يذلاوهو < هرعشب نيكرشملا ضرخمو لاتقلا دشا ,لتاقب نما
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 باطلا نبا اي : لاقف < هنع ابعفر مث ةانقلاب هب رضف باطلا نب رع كر

 ىلإ دحأ موي رظن يذلا وهو ٠ كلتقأل تدك ام هللاو < ةروكشم ةمعن اهنإ

 وادق ىتح اهعم نمي ميج ار كف ديلولا نب دلاخ لعأو « ةامرلا نم لبجلا واخ

 ناكو < متارو نم نيملسملا ركسع اولخد م < لبجلا لع ةامرلا نم يتب نم

 N LL ديل ا ل نك كا ندا موي رک ذ هل

 نصح نب ةئييع رار عمو قدنلا ىلع ةايا باطجلا نب رمع هقفاو دقلو « كلذ

 ةراحجلاب مهنوءاري نوملسملاو < ديبع ينب ليخ دنع نافطغ ليخ نم لويخ يف

 م نما هللا نإ ما جالا ف ترک © نیر ایر ےک لاو

 هيف ناک ام 0 ذب ناكو <« همالسإ نسحف ةكم ا لساف مالسرالاب

 ا ءالب رك ديو راصنألا ىلع مرتي و « كلذ دنع ينأيف لاتا هتدهاشم نم

 : لوقي ناكو « ةملاصلا نطاوملا كلت يف هلل مفت ملذبو مهتفاومو

 0 < لسو هيلع هللا يلص دمحمب انيلع نمو « مالسوالاب 1 أ يذلا هل

 جر ی اک اتم لزب 2: اعا لاقؤ < مالا لوا نمليف دعس نب دمت
 لزنو نئادملا حتف رضح : يدادغبلا بيطحلا لاقو « ًاديهش لتقف ةماهلا ىلإ

 هل : هدنم نبا لاقو « ةياور اسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هلو « ماشلا دالب

 ماكو ( ةدينعا يأ عم جرخ : رکنا نبا لارا تاد دل سلو د

 : لاقف ارعاش اعاش

 (2) مان ريغ كنع لقرحلا نأب ٠ هتبقل ام اذإ ركب ابأ غلب

 (8) ماغ ريخ هرصن هلإ يسحو ٠ هريغ نود هللا یس الا كيقب

 سود ذالب يهو < فئاطلا قوف شو ةارشلاب رارض ناك : يرذالبلا لاقو

 ىعش «ارهز ألا وبأب هل :لاقتل لعق لحرب 'هواتقيل سود هيلع تيثوف ؛ دزألاو

 « هب رضف مهنم لجر هعبتاو < ليم مأ اهل لاقب دزأألا نم ةأرما تيب لخد تح

 تدانو هنع مهتعفدف مههوجو يف ليمح مأ تماقف < بابلا ىلع فيسلا بابذ عقوف

 « ةنيدملا تتاف < هوخأ هنأ تنظ باطحلا نب رمت فلختسا ايلف < اهل هوعن#ف اهعوق

 « ماشلا يف زاغ وهو مالسرالا يف الإ يحب سبل : لاقف ةصقلا فرع هغملك الف



 58 رك اع نبا خيرات

 اهمسا ؟ يدقاولا لاقو ٠ ليبس تاب امأ ىلع اهاطعأف « هيلع كتنم افرع دقؤ
 نب ردغم ةديبع وبأ ليج مأ اما نأ معز يذلاو ٠ تيثأ كلذو ناليغ مأ
 كلذ 2ف ارض لانا حملا

 لطارغ تدان د امو اس ناک ماع ا

 لتادقملا نيرئاثل تزرب دقو . هبارتقا دعب توملا ٠ نهحزحزي

 0 ا ر تک را ا ا ا انوع

 لذات مهم دب الور ارك مااا ااف لود 'ةرعد اغد

 لضاحلا للبت نیمار موقب +... مديتع داوجلا/ ينوي ىلألا سلا

 لتاقأ یف دعب سفت ألا لكم ٠ للم تدرك يل لابا فو
 اك نار المل ل 24 اس ااا وظل, كلوا
 لاق: يقارلا :لاقو ما ةطخام ةزألا الو تناك هذه نالبغ مأا نإ 0

 *:لاقيف ملا انان: نا تاع كارب ايقوق فارشأ لتقل :

 1 < قاسي نب كيبح : لاقيفف 2 فلخ نب ا لق 3 رفع 4

 يل يمسف 9 اًنالف لتق نم < حلقأألا نب تباث نب مصاع : لاقيف © طيعم ل
 اهيلإ انل ليبل ال. ةعينم يهف مميصايط يف اوماقأ نإ : تلق دحأ ىلإ انج چ الف

 انعم ٠٠١ مم 'انيصأ ٠ مهيصايض نم انيلإ اوجرختا نإو < كرصنت 0 اا مق

 نکات دب رر اظلان افلاام نوروت وا فو عدذع نم كلا

 م يغفف “ممم الس الو حالس انعم < مهعم عار کالو عا 5 انعمو < ردب

 : يسفن يف تاقف ٠ نيلوم ادفشكتاو انمزه ىح محل اتق ٠١ هللاوف < انيقتلاف !وحرخ نأ
 لعخف ماقلا لعارك' اديلزلا نب دلال اا ا

 ا ا را لا هعزظن تردا دا فرا کن ا برأ ا لوق
 ك هشرف ناغ تفطنق ك۶ ارو رظنا :|تلقف الاخ هتيأرف ةامرلا هيلع ناك
 «مانبصأف أ افن اندج و لاب هل كل هيلع دن رف ليجلا ىلإ انيهتناف 4 هعم 0

 اورياطتقا مهيلع ليلا ::قلأف ٠ ركل لا نوبي نوداغ موقلاو ركسعلا انلخد ع

Eنم رباك الا تلطأ ادت کک کک مكيف فويسلا انعضوو < هجو  

 كراك ءافنراوب نه قب ونال ًادحأ ىرأ الف ةبحألا:ةلتق جروخلاو .سوألا

 انل اوربصف' < اشرف نحنو انوطلاغت اولبقأف اهنيب راصن الا تعاد ىتح ةقان بلح
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 لجر نه تيقلو « ةرشع مهم تاق تاج رف < يمرف اورقع ىتح تنا اوادب و

 هتذخأ ىتح ينقرافي ام يقناعم وهو < مدلا جر تدجو ىتح عقانلا توملا مهنم

 لاق < مديب ينمي ملو يديب مهمركأ يذلا هلل دجلاف < ةيحان لك نم حامرلا

 لتق هنا انغلبي م -!لاقف 2!ةزشع اراض لق لها رنج نبا ؛تلأس اقا نبا

 قتلاو < ةلوجلا كلت لاج ثيح ةانقلاب باطحلا نب رمع ذئموي برض دقو ةثالث الإ

 لش مال فا ےک ارا و ناكر دعو حجم ن ها انجي ةلزك | كلت يف

 كمد ناك ام : هللا دبع هل لاقف <« شحج نيابي ىع كيلإ : هل 0 .

 رشعماي رارض ىدانق « RA e لإ 0 0

 + لجأ موي رارض لاقو < مېحامرب هومظتناف شحج نبا ينوفكأ شي رق

 عاقلاو عرجلا نيب 0 مرتب يدقم الو رعأ موقلا

 عاش اهرمأ قازت ماه قالخ دحا نم عزجلا بنجي انم لازام

 يعارلا ور هتماه قالفا  هقرفم فيسلا باصأ دق سرافو

 عاذوأ عورلا ةادغ مالا الو“ ١ كف ةكاالو روخ ىلإ تيفعتا الو

 يعادلل توملا دنع نوعاري الو ةيحاض شوكلا نوب رضي وم موق

| 

 أ

 عادعد ريغ ايعس ناك مهيعسو مهؤاقل دوت . نينارعلا مش

 عاعم قح فرع لمع مهكل اوملع دق فورعملاب نونضي الو

 نير ا ا فرج اش لطر ١ لاي نا نا نر عاش هلوق

 : سالا نب لا یب ترا لا 4 [ اه

 قرغلا  هتاحتم لا قوتي اک كيئالب يک کیلا قات باقلا

 « يعارلا هذختي ريغص حدق ةورقلا يعارلا ةورقك هلوقو < اتئات قات هلوقب ديري
 EF وح 5
 1 : مويلا كلذ يف اضيأ رارض لاقو

 قلتات ضيبلا ايف ةيجرزخلاو ةململم ي ينب نه تنأ ١م

 و رسلا حاتك ةيارو ةدنم تايف رش اودرجو

 اوقل نيذلا بالسأو لاتقلا ير ا ا ودوع دق

 قلع كناع عيجن نم هلبو
 قرولا رضنأ ام ادب يذلا: اين

 قفشلاعلطي يتحبرضلا اورواعت



 غو رك اسغ نباخي راث

 قبتسم دحلا نأ تقنأو امم 2 لجو نم ناك امىلع يس ثريخ

 : ضيأ لاقو

 برام نحنذ انيمم برحلابو . اهنشن ناوعلا .برحلا ونب نحنو
 براضتف انئادعأ ىلإ اناطخ . اهلصو ناك انفايسأ ترصق اذإ

 انكلا عارق مههقوت اناوس ةلئابق قبأو انانفأ كلذف
 قيرط يف فوع نب نمحرلا دبع عم نحن انيب : ديزي نب بئاسلا لاقو

 فرتعملا نب حاير لعجو < قي رطلا نمحرلا دبع لزتعا < ةكم مون نحنو جحلا
 : نمحرلا دبع لاقف 9 اذه ام : لاقف هتفالخ مايأ يف رمع انكر دأف « انينغب
 كيلعف ًانخأ تنك نإ : رمح لاقف «انرفس انع رصقنو ولن < اذهب ساب ام
 00 نب رارض رعشب

 يلا بئالا ن دا ئور ج ينانكلا ARI نب 6 رارض *

 ا 0 0ا ب واش ا زارا ددو لاف ماس يأ نع
 دبال ذإ : هل لاقف كيفعأ ال : هل لاقف © نينماوملا ريمأ اي كلذ نم ينيفعت وأ

 الع کو ٤ کو لرش 6 ”قاوقلا ديدش < قمل ديعب ناک 7 هنإف

 ايندلا نم شحوتسي < هناسل ىلع ةكملا قطنتو < هبناوج نم علا رحفتي
 « ةعمدلا زي زغ < ةركفلا لي و هللاو لاكي ةو ليللاب E « اّترهزو

 ام ماعطلا نمو < رصق ام E نم هبحعي و ٠ هسفن لماع ا باقي

 نو
 مسيت نإف < هتبيه کن ال الو« ا ددح ال اإ هبيررقلو ٤انم هبرق عم
 عمطي ال < نيكابملا بجيو < نيدلا لهأ . مظعي < موظم ا. واوللا لغم نعف
 يف هتيار .دقل هللاب مسقأف « هلدع نم فيعفلا سايب الد < هلطاب يف يوقلا

 هتيلل لع ضباق وهو < هموحن تراغو « هلودس ليللا خدا دقو هلاوحأ ضع!
 يف لوقي E a عبو يالا لیلا لملعب دار ف

 يلإ ايند اين“ : لوقي مث هيلإ عرضتي ءانبر اي ٠ار ای : هئاكب
 « يريغ pla نا دل تای تاع و تفت ماا 2تک ر

 5 ل اا ب
 تاهئاف..: لاق ٠ قيرطلا .ةشحوو رفسلا دعبو < دازلا ةلق نم هآ هآ 6 ريسي



 تيد 8

 6 ءاكلاب ايم موقلا قسشخاو « هك اهنكتفكا یس هيدخ ىلع ةن واعم عومد

 هيلع كدجو: فيكف < كلذك ناك دقلف نسحلا ابأ هللا محر : ةيواعم لاقف

 الوأ <" بطير: را زلال اودع قيل نكت ردود لا رعب لاقل( رار اي

 ام يقوم دعب ينع اولئس ول يلاحصأ نكل : ةيواعم لاقف < ايترارح نكست

 * اذه لغم "يشب را

 ل رض هعمإ نم 3

 نب كلملا دبع نمز يف ناك رعاش ٠ سيرض بأ نب 96 سيرض 4

 سما دعب اهيلع هفطعيو شيرق حالصتسا ىلع هيف هنحي ًارعش لاقو « ناورع

 * ريبزلا نبا
 اوعجاري و يهتشت ام ىلإ اوئيفي اه دجو اثير رق ناورم نبا فالت

 علاظتملا ضمني ىتح ككحي مهعودص بأراف نوند الا كموق م

 عماسو غار هللا نإف كيلإ , تقم يتلا بونذلاب مهندخأت الو

 عطاوقلا نيملعملا ةاكلا يديأي ١ مهيلع تلاس فورعملا اوطمغ نإف

 ةر هما نم اذ

 < ةلمرلا لزن ٠ قشمد لهأ نم يشرقلا هللا دبع وبأ ةعيبر نب 326 ةرعض دي
 دامح نب مسو محد هع یورو -' ةغاجحاو يعازو لاو يروثلا نايفش نع يوزو

 : لاق رمع نبا نع عفان نع دبعم نب ةرسم نع ىورو ٭ ةعاحو يدقاولاو

 ماقث الو ودب وأ رضح يف ةثالث عمعجا ام : لسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 ديعس نب ىحي نع يعازوألا نع يورو # ناطيشلا مهيلع ذوحتسا الإ ةالصلا ميف

 * لاق سو هيلع هللا یلص يبنلا نأ يتشحلا ةبلعت يبا نع بدسملا نب ديعش نع

 مامرالا كر أ ب: غور اا لوا نیا اوو کھ قطا تلون املك

 اما : تلق 2 ةبلعت ياو بسملا نب ديعسل ام :لاقف ثيدحلا اذه نع دا

 5 هللا دبع نع نايفس نع یورو چ معنا: لاق 9 لصأ هل لک نأل فاق

 مرت حز 15+ كلما نما لاق لسو هيلع هللا یلص ينلا كل نع رائيذ

 وهو ثيدحلا اذه ىلع ةرع عباتي ال. : يذمرتلا ىسع وبا لاق ٠ رح وهف

 داتسرالا اذهب ثيذحلا اذه نع دمحأ مامألا لكسو © تيدحلا لأ دنغ طخ



 ۳۷ رک اسع نبا خي رات

 «بذك اما بک اذه نإ لر لاق ول : لاقو اديدنش ادرا هدرو هركنأف

 نبا نع یورو * ًاريخ الإ رعأ ان لای بدو نبا یال ا و

 ىلإ ةيلو لتاقب لجر ءاج : لاق كلام نب ىنأ نع ينانبلا تباث نع بذوش

 بأف < فعا : لسو هيلع هللا ىلص يننلا هل لاقف < لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هه لحن دا لاف كل لهما تا اکا اا لاها ىأف شرا دعب لا
 نع بذوش نبا : لاق < هقثوأ ناك دقو هلهأ ىلإ هاذ هتعن رج يثرف : لاق
 هلدقا لوقي نأ سو هيلع هللا ىلع يبا دعب دحأل سيل : مماقلا نب هللا دبع
 0 4 يغلب : دمحأ لاق * يعفاشلاو هجام نبا هاور <« هلثم كفإف

 ةا لاها اا :O : نيعم نب ىبحيل ليقو « الاضب اخيش

 لاقو « ثيدحلا حيلم ملاص لجر نومأملا ةقثلا كلذ : هنع دمحأ مامإالا 3
 ع

 جري العا لجو تیرا: نايا يأ نب مدا لاقو 6 اص وه : مح وب

 ةع

 ةءورملاو « ظفح لقعلاو 3 بص جلا : لوقي ة 57 مخ ناكو 6 ةر 2 0 نم
 ةئاعو* نيناثو نيقنلا ةع ةززعم يقع ادع الوب لاق ١< "لذا لك نع هزاتلا = ا ا .RE ۶ء 1 5 3

 نيتئام ةنس  ليقو < نيتئامو نينا 'ةنس : طايخ نبأ ةفيلخ لاقو ٤ ةلمرلاب

 نبا لاقو < هنم لضفأ كانه نكي مل ًاريخ اتومأم ةقث ناك : دعس نبا لاقو

 ۰ هنامز يف اقف ناک ىو

 ىورو ٠ روبان نكس «قشمد لهأ نم قوصلا ىج نب 6 ةر ×
 اغ هيأ ا ةا ا نع يران الا 00 نع رندا 4 هع

 عفنتو  رضق ال كماربلا رأوا ةو عفاشم كولملا . دنع

 0 نع ديبع نب جرش نع ىور * يصح يدعج وه : ةفيلخ
 ةمامأ يبأو < بركب دعم نب مادقلاو © ةرم نب ريكو < ريفن نب ريبج
 ةبيرلا ىغتبا اذإ ريمألا نإ : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يلهابلا
 دبع نب ةبتع نع ةرم ن E نع ج رش نع یورو ٭ مدفأ سانلا يق

 يف کلو < شي رق يف ةفاللا : لاق لسو هيلع هللا ىل, ىلا نأ يللا



 بيد ۳۸
 * دعب نيرجابملاو نيملسملا يق داهجلاو ةرحملاو < ةشيلا يف ةوعدلاو « راصنألا

 رك يجن واااو Br RE متاح وبأ لاق

 * معا هللاو هب 0 ال : يدادغلا

 داذلا فرح ىهتا

 ءاطلا فرح

 قرا هاا نک

 دلولا لوم لاقتولا<!يسطلا رع نبأ لاق و © دايز نب 3 قراط

 مدقو < نيعستو نيتنثا ةنس بجر 5 ا زاغ سلدن الا لحد. + كلما دبع نبا

 یار ارا یدک نا لا" چ دلا یو ! ياست نإ” ار عم

 فلختساو ديلولا ىلإ ةيقب رفإ نم ريصن نب ىموم جرخ نيعسلو عبدأ ةا لاقف

 مدقو ء كلا دبع .هنپا ةحنط ىلع فلختساو « هدلو اا وهو هللا دبع هنبا

 عدا : ديلولل قراط لاقق ةدئاملا هل ىدحأف قشمدب وهو ديلولا ىلع :يموم

 نم لجرب اذإف اهيلإ رظنف ديلولا اهب اعدف ? يش اهنم بهذأ رظناو هدئاملاب

 نإف « نينموملا ريمأ اي امنع لطم یراط لاف 2 ال ابلجرأ

 نب ىموم ديلولا 0 < قداص وهف اهب كات ا لع لدعس ام كربخا

 نأ لع كاذب لدتساف < لجرلا قراط جرخاف اعطا ذك" ٠ قاقف اين

 نب یسوم لكك ااو هب ةلزنم ةنم لزف هقدصو اهباضأ يذلا وه اقراط

 ريصن نب يوم هجو نيعسو نيتنثا ةنس يفو : يرفصعلا ةفيلخ لاقو # ريصن



 ۳۹ رک اع نبا خيرات

 « اكلم يتاف سلدنأألا ىلإ ربعو < نحبلا لحاس ىلع يهو ةجنط ىلإ اًتراط هالون

 رصن يأ نب دم لاقو * مبكلم لتقو ىراسأألا لتقف < رسأو ىبسو لتقف

 قبسو سالب ألا حتف ىلوت يذلا امأ : سلدنألا خب رات e ف يديم

 ىلع لاو ناكو + ورمع نبا ليقو « دايز نب قراطف اهشنج ريمأ ناكو الإ

 نيب و ايب بوغما ىصقأ يف ناوريقلا ربب ةلصنملا ندملا نم ةفيدم يهو ةحنط

 نب یسوم اهيلإ ارا زاجلابو قاقزلاب كلا رحبلا نم جيلخ اهلباقي ايف سلدنأالا

 ىلع كانه اقراط فلخ ريصن نب يموم نب ناورم نإ : لبقو ٠ ناؤوريقلا ريمأ ريصل

 سلدن ألا ىلإ رحبلا قراط عطقف « هل ضرع نعأل هيأ ىلإ فرصناو رك الا

 اهيف نعماو ددل لخدف < کا ةصرفل ارم ءارضملا زاحم ةبج نم

 هيلع بلغ ام ىلع هتبلغب ريصن نب يموم ىلإ بتكو « اهب ودعلا ىلع ربظتساو

 < كلذب دارفنالا ىلع هدسخل « ماعلا نم هل لصح امو هحتفو سادنألا نم

 هدعوتب قراط ىلإ لتك < هنن ىلإ هبسنيو حتفلاب هملعي ديلولا ىلإ بتكاو

 كت جرخو « هب قحلي ىح 6 زواحتي ال نأ مومن و هنذإ ريغب الخد ذإ

 < نيعستو ثالث ةنس بحر يف كلذو « ناوريقلا لع فلختساو سلدن الا ىلإ

 رب ربلا ءاقرعو ل يلا اوملاو برعلا هوحوو يرهفلا ةديبع يبأ نب بيبح هعم جرخو

 ىلوتسا دقو < سلدنأألا ىلإ زاحلا ةبج نم رحبلا عطقو < مظع ركسع يف

 هاقلتف < يسلدن الا مورلا كلم قي رز لتقو < ةكلمملا زاد ةبطرق لع قراط

 كارا انأ اني : : هل لاقو هل دسملا نم هردصب ام لئلا نأ مارو هاضرتو قراط

 > لاوعألا مانا ع اك كا هيلإ قراط لمحو « كال 0 اذهو كلبق نمو

 قا داتا نت لاد نع اق داظ ن ال ويامن نب ىسوم ىلإ حتفلا بست كلذإف

 ابترغو لاوم الل اعماجو ًادهاحم سلدن الاب ىموم ماقأو ©« قراط لع یت يتب ام حفلا

 « نيعستو سخ ةنس نم ًاربشأو نيعستو عب رأو نيعستو ثالث ةنس ةيقب رومألل

 و س نم هعم لعجو زي زعلا دبع هدلو )دنا ىلع فلختسا ثا« قراط لع ضبقو

 و دلا دابجو زوغغلا دسو دالبلا ةياحي موقي نم لئابقلا هوجوو ا

 ديلولا ىلإ ايادملا نم هدعأو مئانغلا نم هل لصح ام اهنم راس ج < ناوريقلا ىلإ

 تس ةئس يف ايربط ىلإ ىسوم لصو دقو ديلولا تامث < قراظ لاقي امف هعنو

 هن إ : لاقب و < تاللا دبع نب نايلس ىلإ ايادملا نم هعم ناك ام لم « نیعستو



 بيذبت 4

 « هلتقب مو اقراط نحس يسوم نإ : لاقيو « عا هللاو ايس ديلولا كردأو لصو

 - ةقلطأف هقالطإب ديلولا باتك هيلع دروف

 نب فوع نب لاله نب ةملس نب سمش دبع نب بابش نب 26 قراط ب

 يورو ٠ لسو هيلع هللا لص يبلا ىأر ٠ يلجبلا يسحألا دادا وأ

 * ةباحضلا نم ةعامجو يمرافلا نالسو دوعسم نباو يلعو ناڻعو رمكو ركنا نع

 الجر نا Nl و ظفاحلا جرخاو #* .نيعباتلا نم ةعامخ هنع ىورو

 7 لضفا داملا يأ : زرغلا يف هلجر عضو دقو اسو هيلع هللا ىلص يلا لا

 مماقلا يأ قي رط نم ظفاملا ىؤرو .٭ راج :ناطلس دنع قح ةملك : لاق

 ااف رقبلاو لبرالا نابلأب يلع : لاق لسو هيلع هللا لم يللا نأ.يوغيلا

 ا6 رم قيراط نع هاو د ءاذكته ٠ 2 0 هلك رجشلا نم مرت

 يلماحما قدارط نم اك دقو < دوعس نبا نع قراظ نع هنأ ظوفحلاو

 لك نم (عرت,ءاهنإف رقبلا نابلأب كيلعف © اود هلو الإ اد هللا لزنأ ام ظفلب

 سا تبدا يرو ةفوكللا (قراطا لز اح ا لاق ب جلا

 ا ماك اللاالاقو ال ينافي, نصنتلقتح فرق یمن لاق وألا عامس اهيف

 تام ليقو ٠ كش م عمسل و اسو هيلع هللا یلص يبنلا قراط یا : دواد

 ةفالخ يف توزغ : لوقي ناکاو ٤ نيناعو ازا ةنس ليقو « نينامثو ثالث ةنس

 . ةي رس يلا ةوزغ نه نينالثو ر وأ نيثالثو ثالث رمو 0 يبأ

 ناورم نب كلملا دبع هالو ٠ نافع نب ناثع ىلوم ورع نب 6 قراط ب

 ىلع بلغ اقراط نإ .: يرفصالا ةفيلخ لاقو .٠ ربشأ ةسمخ اهيلوف ةنيذملا ىلع

 « ريب زلا نب بعصم لتق نيح هللا دبع ةعيب ىلإ اعدو < نيعبسو نيتنثا ةنس ةئيدملا

 يف هلزع 5 0 ريب زلا نبال لاو نکو فوع نب هللا دبع نب ةحلط اهنع جار خاف

 نبا 5 * .فقسوي نب جاححلا ىلوو نيعبسو ثالث ةنس ا

 نب قراط ناورع نب .كلملا دبع

 2 جاتحي 0 مدن ىرقلا يداو ىلإ ةليأ

 را .ناكو < ريب هازل نبا, باص م اهلاعقإ دل اذ

 ىف هلتقف قراط هل دصقف ؛ OE دق ريبزلا

 ا تیس E لك يف مهم يتب نم برهو « هباحصأ



 ٤ا رک اسغنبا خيرات

 « ريكا عج يف ورم نب قراظاثعب ناور نب كلملا دبع نأ ريب لا نب هللا دبع

 < مهنوملظي و امنوعطقي و سانلا لاومأ نوذخأي بشخ يذ. ىلإ ةليأ نيب ام مف
 لي

 نب ثراحلا ىلإ ريبرلا نبا بعكف < لخدتاال ةطباز ةنبذملا لإ تبدو

 « ًالضاف الجر مهيلع لمعتسي و نيفلأ ةنيدملا ىلإ هوي نأ ةعبب زا يلأ نب هللا دبع

 « ماشلا لهأ شيج نم اهوعنبق < ةنيدملا اومدقف « نيفلا يف ساور نبا مهيلإ هجوف

 دي يف ةرمو ريبزلا نبا دي يف ةرم ةنيدملا تناكف < مهب سأب ال موق اوناكو

 نيكل ناك واكد ىلإ صم للكس نيام بلغ اهبأ ©: ناورم" نب كلا دبش

 سيق يبأ نب ركب يأ لتتم ريبزلا نبا غلب الف < ريب زلا نبا ديب نوكت تاقوألا

 لأ لع كلذ ىف « 54 اا ىف جري نأ نساور نبا ىلإ /تعکا

 الات اولتتقاف اوقتلا غ 3 هاا انا اقراط كلذ غلبو ج ةنيدملا

 لمار نبا ت3 هاا نف ها رھ اسا ولا ر اا

 نب هللا دبغ ل ىلإ لجرلا» كلذ جوخ مث.« ةيدملا لهأ كلذ رشف 6 .هباحصأو

 ىلإ ريبزلا نبا بتكو < ىرقلا يداو يلا قراط عجرو < را نک ااا

 ضرفف < اهمهد. نم امل اءدر اونوكيلا اهلعأ نم نيفا ال ضرفي نأ ةنيدماب اهيلاو

 ىورو * ٠ حيرلا أ ضرف  يموا ضرفلا» كلذ لطبق« لاملا تي لو ضرفلا

 ناک امل ثراولل ىرمعلاب ىضق ا راطنأ راسي :نب ناهلس نع يلعب وبأو ظفاحلا

 4 و هيلع هللا ىلص EH نب رباج لوق ىلع ةنيدملا ىلع ی

 ناؤع ةيالو ظخس نا تبع < ني ابكت روما خم الع قوق رال ةاكو

 طلال امها لودر اک ارد را يراني ارنا لک اک هيل مو

 هب انيلتبا انكتلو انيلع مدقت نم ملاص نم وه باو هيلع بطخي لسداد
 1 + ةقن : لاقف اذه قراط نع ةعرز ااو

 مدق ٠٠ | يمجلا يئاطلا فاطملا وبأ قراط نب فرط نب 26 قراط

 نيسجلا تععم :! لاق حامرطلا انابنا ةماضعم انربخا : لاق هيأ نع ىور ٭ قشمد

 «لاينلا#ةانتباطف فارظلا يآ اسوا هيلع هللا لط ينلا عم انك : لوقي يلع نبا

 اذه : ظفاحلا لاق - ىفم ام كلل رفغ دقف لمعلا .اوقنأتسا. : لاقف. انيلإ تفتلاف

 هالا اذهب نم دل إب هيك أ لا دج ييارغ كیا

 ىرتشا هنأ معزو < ربع نع ىح ۰ زي زعلا دبع نب رم ىلوم 26 قراط لي



 تنده ¥

 هب ريق تام الف (عارذ نيثالث يف ًاعارذ نيثالث زيزعلا دبع نب رع ربق عضوم

 کوا لاد نينار لع أنا 2 0089 نا نن دانو توقا رو

 ةرخالا زادلأ كلت ) : لاقف 9 يشب يصوت الأ : هل لق قافأ الف < اليوط

 <( نيقتملل_ ةبوالاو داف الو ضْرَألا يف عنو كير ال نرخ:

 “ايالا قراف ىتح اذه ىلع داز اف

 لاها نمک د

 نب كراش ليقو لواش ةيناي رسلاب همساو ليئارسإ يب كلم دلك تولاط ع

 قاحسإ نب بوقعي نب نيماينب نب نسأ نب حيفأ نب برحي نب رار نب لامأ
 ناكو < تولا هج راعو نآرقلا يف هتصق هللا رک ذ يذلا وهو يهاربإ نبا

 هزواج يذلا رهنلا نأ دواد ةجرت يف مدقت دقو ٠ هتنبا جوز مالسلا هيلع دواد

 6 نيطغانو ند رزالا نإ نكن خالا“ مکح مأ ةرطنق دنع وه اإ

 الا Es ء ةباكح : ىلاعت هلوق يف :اضيأ لاقو < ةداق هلاق

 نو اراک ااا ناکا. ل6 ةيرع وار كفيت

 هلوق يف سابع نبا لاقو ١“ مه زجتف ةفرغ نوفر
 اتجرخأا يس د( اناا اًرايد نم اتجرخأا دقو هللا ليس يف لاما الآ
 جرغت « هل لام ال :ًاريقف تولاظ ناک :::بنعق لاقو ٤ تاكا 0 ةقلاملا

 هب ىدامتو اهدي ملو ليللا هكا رجل اط كعلم أ یا بلطي هتيرق نم

E 

 يوأف ع 8 ءرطضاو « ليئارسإ يتب ةنيدم لخد باطلا

 1 ٤ نيك انيملا یوا 05 لب ارسم يب يف

 م لير ينب ىلع 00 نیک هب رامح دشني يذلا اذه كيلإ د

 ثيح هوبلطاف: ةبصقلا ٠ هذه لوط اكلم 3 كيبلازقب هلا نإ أ: ليئارسإ يتبل

 < عرذأ ينام ةبصقلا لوط ناكو « كريما وهف ليئارْإ انتان ناک
 اذه رغ مل : مهيبنل اولاقو < اوغلابي م ملو بلطلا يت اورذعب مل ميلا اهعفد الف

 الاف فروه نب أذ اولا |! یی راجا ناو !تواط وح 3 ميسا محل لاق

 : هل اولاقف < اهردق ناكف ةبصقلاب هوساق:هودجو الف هويلطف « ةحرابلا هب يدبع

 - هوهرك و كلذ نم اورا <. نيلبق نبأ طبس نم )لاف 2 تنأ طبت يأ نم



 3 رك اع نبا ب رات

 :SE را : ىلاعت هلوق يف نحل لاقو
١ 

 دعب نم ليئارسإ يب نم

 مین نك هن لكس ىلإ ل 2 اا اولا ذل

a E٠ ( ارلتاقت الأ 1 ا  
 يف ممل هللا كراب دق :ممل ةنيدم يف اوناك مهنأل كلذ اولأس امنإ : نسحلا لاق

 بارتلا عمجي مدحأ ناكف < ةريغ ىلإ نوجاتخي الو ودع مهيلع هلخدي ال مهناكم

 < هلايعو وه ةنس عرازلا هلك أب ام هنم هللا جرخيف بلا هيف رذبي م ةرخص ىلع
 تمظع الف « هتنس هلايعو وه هلك أيام اهنم رصعيف ةنوتيزلا مدحأل نوكيو
 اوجرخ < مؤادعأ 0 ملا يف اوراجو < هلا مراع | وک تاو < مهنادحأ

 هومدقف < لاتقلا يف مبمامأ ماد! يرام اا يذلا SLES مهلإ

 كب ةوربخأ الف © قاليإ هل لاق كلم مهيلع ناكو < مهم ىف ' مهمانأ

 م اع ربظو < مرومأ تجرفف « اًبزحو هيلع ًادك تاف هقنع تلام مهنه توباتلا
 تمنا ) .: مهبل اولاق تالذ دنعف < مهئانو متا نم ىبسو « مودع

 نأ هبر مهن لأسف ا« ةبآآلا ( ميس له لاق هَ ليبس ين تاقا اكلم

 اذإف < نهدلا هيف لعجت يذلا نرقلا رظنا نأ هيلإ هللا ا محلا ثعبي

 هسأر نهداف < ليئارسإ ينب كلم هنإف هيف يذلا نهدلا رافف لجر كيلع لغد

 تولاط ناكو « هيلع لخادلا لجرلا كلذ نم رظني .لعجف « مهيلع هككمو هنم

 «ةكللم الو ةو ايلا ]اذه يف نكح ,لو 6 نيليق. نمار طبس ثم عابد الجو

 هيلع لخدف < يننلا لي وعثأ تيب ىف < هل مالغ عم ًاراح بلطي تولاط جوخ

 هاذخأف لي وعشأ هيلإ ماقف < لاسو نددلا رافق < هرامح رمأ هل ركذف همالغ عم

 يب كلا اكسل اهي كل ا راك لقب انك لاترد تاز لكك
 ةينايرسلاب تولاط مسا ناکو < مهيلع هكلمأ نأ يب ينرمأ يذلا ليئارسإ

 يب ءايظع تءاحف <« تولاط كما نإ : سانلا لاقف هدنع نم جر خخ © كرام

 تيب نم وه سلو انيلع كلب تولاط نأش ٠١ : هل اولاقف ليوغثأ ىلإ ليئارسإ

 : لاقفأ# اذوب لاو يوال لآ يف ةوبنلاو كلملا نأ تفرع دقو كلملا الو: وبلا

 زمن ق هداقو ) كلم هنأ هدلعيف قبس دقف «( کل ةاقلطصأ 0

 0 ةطس مطوطأ 0 < علا مسجلا يف ينعي E مدقت هيف <( منجا

 « برحلا نوئفب مهملعأ قاع لكلب E اک ا نا 1



 بيدبت 5
 كر ر ا

EBDسيلو ءاشي ثيح هعضب هلا ديب كلما نأ ينمي « ( +12 نم هک  

 كلذلف < نيدلا يف مهني E ايها از كرا ناكو > ا نأ کل

E Ralوهو ( الع كلملا هل نيكي نأ )و <(  

 E IE Ga يلا ةماعلا ام : اؤلاق م © نيدلابا روم

 اوناصأ نيذلا ناكو < انملسو انيضر : اولاقف < توباغلاب کتاب نأ يف : : لاقف

 دانا او ا نيو مهيب اف ايليإ 4 نم شات الا

 < برخلا يف ةداشو < شطللا يف ةوقو قاخو مسج هل نكي « توااح مف نک

 يف هوعضوف < نيطساف 0 نم ةيرق يف هواعج هات يف توباتلا عقو الف

 نموه بهذ نم مص ناكو < وكانا اطا 2 تفيبطظأف 6 مكهمانطأ كنب

 منصِلا كلذ رخ « JA نيتتوقاي نم ناتقدح هل ناكو <« مہمانضأ ربكأ

 ةندس تلخد ايلف « ءاملا اهنم ليس هيتنجو ىلع هاتقدح تااسو <« توباتال ادجاس

 ميكلم اوربخنأو « میوی اوقزمو « مدوعش اوفتن كلذ اوأرو مهمانصأ تيب

 ا لجرلا ىلإ يتأت ةرافلا تناكف < ةب رقلا كات لهأ لع رافلا 2 ف

 انباصأ ام : اولاقف i مهياع ناريفلا تفاط یتح مثان وهو هربد نم جرو هفوج

 لف هرسک اودارأو « رانلا هقرت لف هقرح e توباتلا بيسب الإ اذه

 قاروثءاهرجأ هز ١ لعد رنو دع هو زا ءوت ادا اون زادك

 هلوق يف ةداستق نع يورو ٠ ا تولاط ىلإ کالا هتقاسف ©« هوبيسو
 تٍ

kk 

 هيلع ىسوم ىتف نون نب عشوي و : لاق می 1 لاقو ):' ىلاغت

 ماللا ٠ ءا عيب ءاقنم تولاط ناک فكما لاق ٠ سابع نبا لاقو :

 ةيقبلا امأ < ةيآلا ( ةّيقيو مكبر نم ةتيكس هيف ) :اةياكح ىلاعت هلوق ىف

 تامالع هيف ناكو 9“ ه ابتو نور راه ةمامعو و صحو 6 حاولألا ضاضرف

 « ةنجلا رب نم عاض هيف ناكو < بهذ نم تدط هيف ناكو <« لولغلا يف طايسلا

 .٠ ةدجرب ز نم ةره شاز الن تناكف ةنيكسلا امون هللع نطفي بوق ناكو

 «ناحانح املو ةرملا هجوك هجو امل ةفافه جير ةنيكسلا : هنع هللا يضر لع لاقذ

 ابدل تزد تناك 01 ىلا )ننام لاذ يعزل Gs : دهاحم لاقو

 هللاو © ءولغول نم ابعاوقو اهينذو > توقاي نم اہنطر و > رد نم اهربظو دارم

 راکت عال ترازو لاتا وداود! نارا لاو فالو رعأ
 5 أ



 0 رگ اسعنبا خي را
  0ا ١ . 4

 « ثوباتلا كب رحت نورتي كلذ فلخ فوقو مو توباتلا فلخ ميئايارو مالعا

 ةفافه حير توباتلا نم جرختو < ةرملا خارصك احارض نوعمسسف « ةرهلا يصنف

 'يضتف « رونو ةملظ ناناسل يرلا نم جرخيو < ضرأألاو ءايسلا نيب هعفرتف

 توباتلا اوأر الف,« نورضنياو موقلا لتاقيف < رافكلا لع لظتو نيملسملا ىلع

 مهب جرخف < توباتلا ىلع هل اوقسوتساو < كلاب تولاطإ اورقأ مهيلع در دق

 روذعمو ري رضو نيك الإ هنع فلختي مو 3 مودع برح ف اودجو تولاط

 ناب الاوز تا نا ی د یا ال ةنسا ىف

 نمار ل یرج هر امد آر انل يرجي نأ انل هلا اوعداف « انلمحت ال

 ا کیم هنأ نإ .): ليوعثأ ممل لاقف < مهس هل لاقي ندرألا

 لتاقي Ep نم : تولاطل لاقو < ( ينم سيلف ) هيف محتقاف ( نم

 مب ضماف « كعم لتاقب ( ىم راق ةنعطإ ل نمو ) © كنع مدرف, كعم

 لجرال ةفرغلا تناكو « ٤ 5 قرع فرعا ر نم الا ) : ىلاعت هلوق كلذف

 داب وج یورو .+ ( متم ًاليلق الإ نم اوس ) < هج رق الق هلايعو هباددو
 ةثالثو ةئامثالثو فال 1 ةثالثو فلأ ةئام اوناك مهخأ سابع نبا نع كاحفلا نع

 ةباحصلا ةدع الجر رشع ةثالثو ةئاثالث الإ ماك هنم اوب رشف « الجر رشع

 تولاط زواج الف رشع ةثالثلاو ةئاثالثلا يف ىضءو لكلا تولاط درف < ردب موي

 نيل لاق هدونجو تولاس مولا انل قاط ال اولاق ) ربنلا هعم اونمآ نيذلاو
 کا ےک 4 روكا 227

 هلا نذوب ةي هو تع آيل ف نم ا اقدم ما نونظی

 نم : ا ىلإ عفد ليوع نأ ناكو < ( َنيرياصلا مم لاد

 تولاط يدانم ىدانو « لا نذوب تولاج لقي هنإف هلع ع عردلا ادد .ىوتسا

 هعم دواد ةوخإ ناكو © يلامو يلم فصن هلو يتنبا هتجوز تولاج لتق نم

 عي ةثاللا بوح حرسو هدچع 57 سيح دواد وب أ اشيإ و > ةوخإ ةعبرأ مو

 ظفاحلا جزخأ اا“ تولاجل + |لتاقلا وه دواد نو وكب نأ هللا ردقف < تولاط

 نحن و لسو هيلع هللا لص هللا لودر انا لاق : لاق يزاصنألا بوبأ يبأ ىلإ هادف

 « انجر خفا معن: انلقا2 انتخب هللا لمل ريعلا يتانف ج م اةن كمل

 « انلعفف داعت نأ 1 هيلع ما يلع 3 لوسر انرع نيهوب وأ ف انرس ايلف

 اتتد لسو هيلع هللا ىلع يبا انريخأف « الجو رشق ةثالثو ةئامالث نحن اذإف



 يدم 3

 قرط نم رحنا ا تاراطإ تاحصأا ةدغ

 ق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ : لاق ورم نب هللا دبع نع ىلعي يبأ

 جرخ نيح مهل اعدف < تولاط جرخ ا هلئاقملا نم رشع ةسمخو ةئامثالثب ردب
 عايج مهنإ ملا < مهسكاف ةارع مبنإ مهلا < مهلمحاف ةافح م مهلا : لاقف

 لمحبي الإ لجر مهم امو اوباقنا نيح اوبلقناف ردي عنود هللا حتفف 3 مهمعطاف

 اشو اوت او: < نیلم وأ

 بهو ةياور يقو مالسلا هيلع دواد ةحرت يف

 : لاقو هللا دمحو كلذب رش

 لادلا فرح يف تولاط ةصق تمدقل دقو

Îلت اك اكرر  

 يلإ ليئارسإي ونب لام هلام فصن همساقو تولاط ةنبا جوزتو تولاج دواد

 دي ريام ىلع آمصم هتأر الف < كلذب هتنبا رعأو < هلتقب مو تولاط هدسخل « دواد

 دواد EE « ري رسلا ىلع اا 4 1 ةروصل هتروصو « رخ قزب تنأ

 EE هنأ نظي وهو قزلا هفيسب برضو تولاط لخدف « تعنص ا
 e ٭ ةليلاب هتربخأو هتنبا هتعنمف < هسفن لتقب مو مدن هلتق هنأ

 ن لا 2د < تانا را ا راسو نأ تاتكلا ةزعأ عز

 اک 3 2 !ةرامكلاع و لخ لاكن عسبلا أ "هناو © كنانلا 5

 ال ىتح كتيب لهأو

 ا ااو واد 1 ليئارسإ 34 0

 * حبس اذإ هعم نحبسي ريطلاو لابجلا هل رم

 تاع قلك ةر د عاش کلا نعنالا ب € تولط 6

 یک یر نیا ازا یدک ناوت لتق يف هل دشنأو ءاركلا

 و ناک قف كلا ا

 انيل اشرتفم لثألا تانغ منش ا هل تشرف دقو

0 E 
 3 عوردلا ةعنص هملعو «

 انودمعتو

 عب رص مرهظأ نيب رخف
 هنم نياو نيبرق الا يداني

 اوفطأف اوبن ةاكلا نمي ايف

 مو ناوا سلو مم دقف

 كل دوي ا ىلإ اا

 انب تنفد يتلاك ينوكو

 ابلغ نم کارا ايلف

 الا ام ناو نيأو

 انيفدلا اوبلطاو راعلإ_لاقم

 انوحشاكلا ةادغلا مل لو

 انوصحلا يردتباف توملا كاتأ

 انيعجأ



 >¥ رك انبغ نیا خي رات

 يبأ يف لبعد هل دشنأ .٠ رعاش قشمد ٠ ياطلا رهزأالا نب 36 تولاط اي

 الوضو ماركلا نبا اب نكاو ًادبأ

 اليلس ديدحلا نم نيلب رستم

 اليوط» .مانأالا ,قوف مشفر دق اول 1 د 31

 اهلعحف اهشب لبعد قرفو « دحاو هلبق يذلاو اذه تولاط نأ يناير م ءز

 ٠ كلذب لعأو مدقأ لبعدؤ « رخالل خأ اهنم دحاو لك نينثا

 حاط ها نم کد

 ينباقلا هيقفلا يدومحلا نيسحلا وبأ دوم نب يلع نب دمحأ نب 96 رهاط

 يدغاكلا تم نب محرلا دبع نب ,رضن نب روصنم نع ثدح + ثدحلا يفاشلا

 ام ريغو ظفاحلا يروباسنلا ليلع ني نسحلا نب نمحرلا دبعو يدنقرمشلا

 نبا هقثوو ٠ يلايملا نباو يني زاوملاو يناتسهدلا رمعو دهازلا رصن هنع ىورو

 هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ ةريره يبأ ىلإ هدنسب هنع ىورو * ينافك الا

 تحب اونم وت الو ٤ اوم ىح ةنجلا اولخدت ال هديب يبسفن يذلاو : لاق لسو

 جوخ كس مالسلا اوشفأ < عيبا هومتلعف اذإ "يش : ىلع كلد أالأ « اوباَح

 تنکی ©« ةكمب رواجو جلا ًادصاق تا تان نع كا قشمد نم مجرا

 راو قل تكلل زاجحملا قيرطب جملا نم هدوع دعب هتافو

 سابعلا نب دمحأ نب دمع نب يلع نب مهاربإ نب 0 نب ¥ رهاظ *

 ثيدحلا بلط .يف فاط , ١ يعوشحلاب فورعملا يشرقلا لضفلا وبا مثاه نبا

 ثدحو < هخويش ءاجسأ مجعم عمجو يدادغبلا بيطخلا مهتم ةعاج نم هععسو

 رګ هلع 6 ةا داو نيتسو تس ةنس هخياشم نع ءزجي سدقملا ثدبب

 يليمرا مالسلا دبع نب کمو مهاربإ نب رصن هيقفلا هنم عمو « يناتسهدلا

 ماوي لع الا اندج ناك : لاقف 2 نييعوشملا اوم مل هنبا تلأسو : ظفاحلا لاق

 ثيغ جرفلا وبأ انخيش لاقو : لاق < يعوشملا يمسف بارحلا يف يفوتف سانلا

 ةا دأو نينامثو نيتثثا ةنس يفوت ٠ ريغ الإ ا نوعي ایل انو يلع نبا

 ٠ ةقبرطلا ندح ةقث ناكو



 بيده

 0 غئاصلا ينيب ارفسأألا ديس نبال نب: رش نب لبس نب 2 رهاط *%

 نباو يئاتكلاو بيطلا ركب يبأو ينايملا مساقلا يلأو هيأ نم ثيدحلا عبس

 هدنس هنع ظفاحلا یورو + مريغو كلل اذه فص ظفاخلأو ديدحلا يلا

 سانلا لش نإ : لوقب اسو هيلع هللا لص هللا 0 معمم لأ ةريره يأ ىلإ

 ةنس كلو هنأ هوبأ زك ذاا د اجب ءالوهو هجوب ءالءه يقي يذلا نيبجولا وذ

 مدعو ثيدحلاب هلبح عم ادي اعيلخ ة ناك( 2 الا + اار نج

 هتدجوف ٤ هيف هاي طايل يايا م نك هيلغ هتأرقف ًاءزح يل 0 هتقن

 : لاقف 9 كيأ نم كعامس هنأ ربت ليت, هل كلقن تایل ا نع هيا لع همم

 اهيف < ينايحلا نم ةزاجإ' ! ءرجلا ربظ ىلع ناكو « ينايحلا نعيبأ : نع الإ هتأرق كاا

 قبأو دم 51 هلعحف حور 0 ىلإ دمع دقو < دعاص حور لاو یا ا

 E هجن و ٤ اھاط E لعجو < دغ نأبأ راصف ا

 ا هللا لأن م اا ا ل SE هيأ ا

Eسيدازفلا باب رباقم فدو <« ةئاسخو نيثالثو یدحإ  

 را تلو" طوح نب بيطلا نب 36 رهاط

 یار نافا اک تک و © هيلا يلبي مل نمع ثدح : ظفاحلا

 ٠ ةئامالثوني رشعو نيتنثا ةنس

 م 2 اا ورد يخورلا مالسلا دبع نب 96 رهاط وي

 م نوزريج ' يف ا رجح اودجو باطلا نب دع مايأ يف قشمد اوحتف ال

 0 02 ملف دوها لاد « هوأرقي لف ىراصتلا ىلإ اونعبف « ةينانويلاب هيلع

 ا ع 9 ةرابح قشمد : بوتكس هيف اذاف < ءأرقف ينانوب الجرب اةواحف

 ندد نالا لوم نیلا ایز اطول ينبت ةربابجلا « هللا همضق الإ رابج

 ةا الإ
 يارب طلا مشاه يبا ىلوم' بيطلا وبأ و ر يلع نب >6 رهاط

 يئاربطلا هنع ىورو + هريغو داور قب ماصع نغ N يذاقلا ناطقاا

 2 يعاذو الا انثدح يبأ انا لاق ماصع نع يورو * امهريغو يدع نباو

 ماض نم .:لسو“ هيلع هللا لص هللا لوسز لاق: لاق رمع نبا نغ ءاطغ

 .hs ID ادحأ عا eé شاقنلا دمحم دعس 2 لاق ٠ ماص الف دب الا



 4 رك اغني خبرات

 دم نع" ةيطع. نب: ناسح نع يعاز 1 ًاضيأ هيأ نع قووو * يعازوالا

 ؛الاسؤي طيلع هللا لتا  هطال قوش لاقت: :لاق_ةزيئرهإا يأ اع ةشئاغ يأ نبا

 باذغعو « هج تاذع نه: : يل | هذه نم ذوععيلف دبشتلا نم کجا غرف اذإ

 2ع 5 بلا: ةنتق نمو« تاملاو: ايحملا :ةنتف نمو « .ربقلا
3 

 خون نع .ىورو..* لاجدلا

 هتفم 6 هنمأ نتحأ طق تعمسام مالكا لوقي يعفاشلا تعمس :٠ لاق بيي نبا

 9:(ىارت ادام ) +: ىأر ام هيلع نق ام تقوا هدلول هلا ليلخ مهازتإ:لاق“: لوقب
 ضي وفا رك ذ ةنظفللا هذه :نم جرخشسلا كلذ لاق: 9: هن. رشت اذاام يأ

 تأ اي ê لاقف هللا ر 1 عم هل 8-3 اكمال ا رمل دايقنالاو ميلستلاو « ربصلاو

 ضي وفثلاو : ىف يغفاشلا اا كير اصل ١ نم ةهاأ ا نإ نايل رع اه ف

 يف هاغتباام عتيج ج معيذلاهل عهجف « ارسلا كالموه دايقنالاو ريصلاوه ملستلاو ربصل ريصلاوه

 ةئامالثوةرشع عب ةئس اك نفي ادع هوبأ مجنزتملا ناک + ةريسلا ةظفللا هذه

 عماج مامإ رازبلا لعمل يميمتلا سابعلا وبأ كسلا نب دم نب 26 رهاط لي

 نقب ديعس ىلع وبا هنع يورو: ۰۱ رام 3 ماشه قع ور |( دعألا قوس

 + لاق هنأ ةريره يأ ىلإ دعب ىوزوا *  مريغو ظفالا نكد !َناَدَع
 الو : اولاق هلمع ًادحأ يجنب ال * لوقي لسو هيلع هللا ىلع هللا لوصر تعم

 | ويرا 13 ۇاد 6 ةع رب لا ناب نأ الإ انأ الو: : “لاق 9 هللا لوسزاي تنأ

 هلآ لوساز نأ 18 قع تنبأ ئؤالو حم : اغلب عقلا خلع تخار ووو اودغاو

 ركذأ اهنإف كنذأ' لغ كحلق -عضق تبعك ااذإ ا: هيقاكسل لاق لسو هيلع هللا ىلص

 دختسم مامرأب ناشي قاكو 6 ,Ib ةرشع عسل ةدس مجرلا يفوت # تال

 1 الا قوس

 هللا دبح ی یعاماان نا للطفلا بأ | اط یبا ةمالس اب دمع وو 36 رهاط دي

 ةة أو قياعس ؤو ثالث ةنس سدقملا تدب و نالا اراب فاد ٠ .يرصملا يعاضقلا

 يفازدنكسرالا زط بأ نب نشل ا نب هللا دبع نب يلعإ|ساجملا نبا نع ثدحو

 نم كففاحلا جرخأو ج | مالسلا دبع نب فو يزاريشلا ا ةيه هنغ یورو

 زثكك نم +٠ لسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر: لاق : لاق ةري ره .يبأ ىلإ هقي رط
 ةحنا زم یک و < هتلالج تهذ  هټاعذ تک نو دات نیب کی

 ةمالكر ثك نمو < هتوق فصنب بهذ قب لا ىلع ءاملا برش نمو «: هراقو بهذ

0 7 ۲ a 



 كبل 7

RN TTناك ءاناطغلا  

 ٠ ناو دانش رالا بل ارغ' كيدحا :. طال لاق. هبا كلوأ زاعلا

 ظعاولا يذورورملا هوك اك نب ماقا يبأ نب دمع نب 36 رهاط ×

 يورو * يزازيشلا» نج رلا دنع نب ليعامسإ نع روصب ثدحو < ماشلا مدق

 لامعأالاب اورداب : لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق : لاق ةرب ره يلأ لإ هدش

 قولو" اوا ماا تكون رجالا حبصب لظلا ليللا ع طقك نتف ةلاصلا

 ا 0م ضرعب هنيد عیب < جبصي و تموم

 مجرتملا يفوت * ملم هاورو < ةي زخ نبا قيرط نمو يدرواردلا ىت رط نم

 ٠ ةئاعب 1 نيتسو ثالث 'ةنس

 يقشمدلا بيبح نبا نع ىور + ريرضلا يركتبلا دع نب 6 رهاط

 هلو اللب نهيان نم ةعقر هنأت ينفاثل دنع تنك : لاق نا نب حيبزلا نع

 اذإ : لاقف ( نر نهر مي ع ا لک ) : ىلاعت هلوق نع اهيف

 ادر: قا اک نیا نا ليك نودا بتوان انی

 دارط همسا نم رک د

 ج عمو ثيدحلاب ىنتعا ٠ ريم الا سارف وبأ نادمح نب نيسحلا نب 36 دارط لي

 لوسز ينذأ ععسوا نيتاه ينبع رص : لاق ..ةري ره يبأ ىلإ ةدنسب جرخأو

 : لوقي وهو هردص ىلإ هعفري نيسحلا 3 نطل اا لسو هيلع هللا یلص هللا

 هيلع هللا ىلص يبنلا هلبقیف هاف هات e 2 ت قرت

 يضر يلع ىلإ هدنسب ًاضيأ جرخأو © هبحأف هبحأ ينا مهللا : لاف م سو

 اذهام دماي : لاقف اًمتغم هقفاوف لسو هيلع e لا تأ ليربج نأ هنع هللا

 قدص : لاق نيع اهتباصأ نيسحلاو نسحلا : لاق 9 كبجو يف هارأ يذلا غلا

 8 لي ربجاي نه امو : لاق ? تالكلا 1 اهتذوع الفأ < قح نيعلا نإف نيعلاب

 تايكلا يلو« عركلا هجولا اذ < ميدقلا نملا اذ « مظعلا ناطلسلا اذ مبللا لق : لاق

 سنرالا نيعأو نجلا سفنأ نم نينحلاو نسملا فاع « تاباجتملا تاوعدلاو « تاماقلا

 ا لاقف <« هيدي نيب نابعلي اماقف لسو هيلع هللا ىلع يبا اهلاتف

 ركب وبأ لاق ٠ هلثج نوذوعتملا ذوعتي مل هنإف « ذب وعتلا اذهب كدالوأو گانو



 رك ادع نیا د راث

 : بيطخلا

 قاغتسإ يأ نع ةبعش نع

 علا دبع نبا يلع اب دي دارط

 هنسح نیک م ركعرألا اعد

 ةف ذتع يل نبل اعا

 ةيافخا نورظانلا هيف بسحيو
 رح دقالاأ كلت قلم

 3 ضيأ هرعش نمو

 لاه اإ یاو

 ةضيرم نيعب يلق ازغ لازغ

 ئوملا_نم قرأ فاطعأ نيل هل

 دعاص ريم الل ناكو

 : هيف لوقب يذلا

 سج رج يف ينتنخ كجي و باقاي

 هبا قحلاو هتبهذأ

 ةليحب كيلإ . هبذجم .كاسعو

1 . 
 نربط عر

 ونا

 نب دمج ءاجر 0 هشاورب درفت

 ةثايعب أا نينا ةتس 55 تاكلي 0
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 نامالغ دعاص 3

 لظنحلا هللا دبع

 يلع نع ثراحلا ن .

 يملشلا, نيلوق بالزي

 قينأ بولقلا نيب: رظدم هل

 ويحرر نه رولب كاكا

 0 7 نويعا دبع فيفاحت
 ق هر

 قيقع نهوشح رد سارج 5

 رغنلا بنش نمقار قبر بذعاب

ENNربصلا یوق دې دا  

 از نفی رفا قالا او

 تشاو یول فا صلخاف

 يسيوأ يدعب كيفنسحي ءاشنإ
 ىلا رابح (قيدلل كيج

 : كول'ول هل لاقف:مجرتملا دارط ماي ًالا/ضعب يف هراؤف < رو هعسا رخ لاو

 بتکف aE نال هيلا لصت ال

 22 ترج چاو ١ نب دعاص دجو رح ےناوجلا نيب

 هتعيض ؟دادو ا

 نسڪ نک هلك دلا كرمعل رذع

 افلا فيس براغ تيضتناولو

 يرظان ينوفج ودجت نأ جصيأ
 ءادعاص هباجأف

 ا يع ل تالا

 : دارط هيإإ
 دعاصاي ىلقلاو كرم نم

 كدو

 لجأ

 ليلد
 دنع يل لاقيف
 ا ام

 قه هانأل

 دساف نأ اذه

 دئارخ ريالا

 دراب درو ادا

 دماع كيح

 دراو داص

15 
 ءاعهس

 هاودرالا 1
2 

 0.8 رحم وأ

 2 ةسارف ث سراوفلا أب

 نسج ارز هعمأ اههدحأ :

 لها نم ىعاش يب
 : يصاعلا بنعلا يف هرعش نمو

 وهو ههو



 بي دنع

 سفانملااىبقح ظفال هاء

 نسئافنلا نم نوصملا وهو

 قلاب الاوت لاف ات

 نسراغملاءومذمل ص الا نربللا ..ءرمللو

 سلاحملا زحف اتخلا هتع ٠ اعلا

 خو للجو نا ووو 2ار ليو عاقب

 ىلع زام الا لال لال تع اأ

 يناتسرحلا خاص 1 فلا نب ةفرط نب دمم نب دمحأ ب 3 ةفرط د

 « ةطساولاب ظفاحلا هنع ىورو + رسفملا ةيطع نب هلا دبع نع ىور . حسام ا

 احن ةحم تاقع : لاق عيرلا نب < ىلإ هدنس هنع يولعلا يلع نع یورو

O I OEناروا اكوا الاد ا  

 اذإ راطم الا نوم ءس دق يرصب ن هللا لوس اي: تاق ۽ لاق كلام نب. نابع

 ولف < يوق دجسم يف ةالصلا» نيبو يني لاح يداولا لاس وا تدتشاو ثرثكا

 هعقو لت هيلعا هللا ىلص هللا لوسر ماقف ? لصم هذختأ ناكم يلزم يف تيلص
0 0 1 ٠. 1 4 8 1 + 

 نم يلصن نأ. بح نيا: لاق ىتح سلج اف < ا تنذأف :«دانذأتسافركب وبأ

 هفلخ انففصف لسو هيلع هللاا ىلط هللا لوسر مدقتف « ةيحان ىلإ ترشأف 9 كلزنم
 1 ٤

 * هلآ اهانعنص ةريزخ ىلع لسو هيلع هللا ىلع. هللا .لوسر انسيحو < ىلعف

 نيعب راو سمج ةنس نابعش يف ةفرط' انخيش يفوت : يناتكلا زي زعلا دبع لاق

 ثدحو ٠ يبالكلا باهولا دبع نم. هعاعم اهيف نازج هل دجوو « ةئارعب 1

 ايامك تيجو اکا دنا ب ا ایک الاه نبا نع

 ةبلعت نب ردحج نب سبق نب رفت نب کیلا نب کج نب 26 حامرط اي
 حامرطلاو ٠ بهذملا يجراخ < رادلا يوك“ أشنملاو دلوملا ياش «رعاشلا ثاطلا

 نسا اثديس نع ثدح ٠  ةبحص هل « ردحج نب سيق هدج دجو لي وطلا

 ىلع دفو ايق نأ ةعبارلا ةقبطلا يف دعس نبا ىور * هنعب هلا يفر طبسلا
 نب نسلبا>نككذو ٠٠٠ ۲ زءاشلا حامؤطلا هذلو نم-لسأو لسو هيلع هللا لص ينا

 كيفا*نشليا[رخافم يف هفعصا يذلا هباتك ف ةنيمدلا يذأ نب ابؤقعي نبا ملأ

 لاقف هيلع لبقم وهو قدزرفلا هدنعو ناوم نب كلا دبع ىلع لخد حامرطلا



 êr O ع نبا خي رات

 :لاقف ابذقم قدزرفلا تفتلاف 9 يع كاملا يذلا اذه نم نينمؤملا ريمأ اي : حامرطلا

 ايت يب ١ باقر فرت ملأ: يلا  لضنلبا كيو: مإ لوقأ
 0 حامرطلا لاقث

 مولا تارو ةد كافر أ تاس اق كف رعأ لل

 ج دلل ع ا والخ ا تك امانا
 لاا نم ديسلا ادا 4.٠ هم یاو مكس رك

 اذه نکا نأ, تاو امس ءامملا داق یا انه نأ ا لإو

 ةلسلس نب تلفأ نب يريبج نب هللا دبع نب يدع نبا وهو ربك الا حامرطلا
 ةفوكلاب سائلا ىأز ام: ةزازف نم لجد يل لاق : ةديبعوبأ لاتو ٠ يجراخوعو :لاق
 حامر الا ناك < حامرطلاو تيكلا رغ اهفالتخلا ةرثك ىلع اهؤافص ماد نيسقن

 < ايجزاخ ا( زاش حام رطلا ناو * اًيضفار اعيش تيككلا ناك « اًبيمع انام
 E ع 8 غ حامرطلا ناک“ 9 3 قار ء ككا ناک و

 لاقو +: ةدوم نع الإ طق افرصنا امو ءاضغبلا جوف .« .ةءامنلا يف ةكرتشلاو

 1 : ئرسقلا كلاخ يف حامرظلا

 عركملا كيدل ممل باطو اب ر٠ اوا .نوثطعملا ةاقلا زو

 باج نع اناج رطمت كارأو
 اقفدثم ٠ ايماط .كرخي .تدزوو

 ينتعتم كيدل تلزم نأ

 00 هآور ام ب هلو

 مظع تاعف اذإ كيلعإ راع لغم ينأتو قلخ نع هنت اال

 جالع نب ورم نب. ديسأ نب ديبع نب ديعس نب ليعاعسإ نب .دلك .حيررط ےک
 تلصلا وبا “رازن , نب رض ىلإ هجن ,ىهتني. < !ىزعلا ادبع نب ةملس  يلأ نبا

 [ ء[رعش نم ظنا عيدب < رعشلا نج E قنئاطلا ينقثلا .ليعاعس ذأ لاتسد
 فئاطلا موي برح نب ناس , ابا عر يذلا وه دع نب دعس هدحو « ةيما يب

 < ةحاصنلا نج كم اديع ًارعاش حب رط ناك : يفاب زرملا

 ديلولا مأ نال هنيو هنيب ةلو'ولخاب هيلا لسوتور كاللا دبع نب دب زب نب ديلولا ىلع دفد

 ا: ٠ هعيع ملقف ١

 < ةيسايعلا 'ةلودلا لوأ يلا. قبو 6 هدم يف هرعش غرفتساو < هب صخف ةيفقث

 : ديلؤلا يف هلو < ٍروصنملاو جافسلا > مو



 ااو كقي رطعاد ليسا تلق وا
 ل نکل وأ خاس وأ دترال

 انهو انه نم كيعرفل ىب وط

 ب ذب
 جلتعي بضملاك هيلع جوع

 جرعتم كىغ ضرأألا رئاس يف

 جشت يتلا كقارعأل  ىل وط

 5 هلو عا موا هما ل ن ارو © ديفا ركل 80 0 ا لق عرف دارأ

 بصي نإ بياغملا يذ ةنح لاملاو

 هلع نضام نأ لستم ار

 مقدم لكل ءادعأ سانلاو

 اقراع كب مل سانلا يف ءورما اذإو

 : اًضيأ هلو

 اي كم اف ول اص ادت

 ةهادب ليزجلا ينيطعت كنأل

 رذعب ةقب رطلا عدي ناو دمج
a - . 

 ردقي مل يذلا يف لذعيو ردق
 ركل ةوخإو نيديلا رفص

ENE 

 EA يلإو اي ولغم ترصقف

 رقاح كاز نم تركسسا ال تنأو

 : لاق ديما دبع نب مهس نع هباعك يف نيسح نب ل ج 2 رفلا ل قلل

 أ 1 1
 ا
 وه و : لاق هقلخ 0 0

Aرن  
 : لاقف نوال هد

 تلقف حادقلا يلوانو

 تلخدو : لاق « ىلق نع كدعابي و فالو 0 دق

 كتملعأ دق نينمؤملا 0 0 :

 تسأل يا نب ديلولاب تصصخ : لاق يفقثلا ليعاعسإ نب حي رط يربخ

 لعل نأ يخ كلاخ نينموملا ا ةر م مود تاذ هل تلقف ةعم ولخ

 نبل نم الإ طق اجور بارش برشأ مل تلق ۶
REI 

 ا يا
 برشف بارشب لأ ع < هنج ىلإ يندعقأف لاخاي *

 : لاقف باشلا ف ا

 ممديأ موقلا عفرف < بضغو مالغلا هلوانتا كيلإ هتمفد امنإ < كعيظعأ كلذل سبل

 تعقو ةقعاض نا

 يلع ىرتفا
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 : لاقف موقأ تيهذف < ناولغا لع

 كنا الو 2 يحضن نا تذزأ ادک و انك" ضا لا 4

 تيبلا الخ الف < دعقا

 E يلاخدإ نع بجاحلا ىه من < طوس فلأ كتب رضل يلان
٤ 

 انأو الإ رعشأ لف اركتم امو هيلع كخدأ م « هللا هاش ام كمف قازرأ

 : لوقأ انو هين نيب

 و دك فراكك دا
0 ١ 
 نيح ئرأو أ يلام دصقا +

 مسد يب نک لاتا

 بحت يل كيلاح يف ىصقأ كيلإ

 برجلا ةرعلا يذ نم قوت

 ل ا



 هه رك اسع نبا خي رات

 ينفلذأ | كنم فدي دولاب ناك ول
 مهتلعج دق لاجر نود تنكو

 اوعم نإو هوفخي ريخلا اوعمسي نإ
 دقف ءاقللا ف ينع كدودص ادار

 انتی ةئاتشلا“: دف

 تلزن يذلا قملاو ةمامذلا نيأ

 طناب .ةقمأ ماوس يعينا

 رورسم

 هبا جانأ یش :كظخسشا نإو

 بدحلاو قافشوالاو دولا كب رقب

 اوبطق  مههجو نوال اذإ نود

 اوبذك اوممسيمل نإو اوعاذأ ارش

 اا دف تاس لج اا تك
 بنك قافشرالاو ةحيصنلا وذو

 بتكلا هل مظعتبو هظفحب

 بعذلاو ردلا ايف دئالقلا مظن

 تدق تیک اع كي ملو يسفن

 اوبلطام ير وإف يرغب موق با هبذككا خا :قوقبا كاا +! نكل
 : ج رط لاق < اذه ىوس اهنم رك ذب مل هنكلو < ةليوط يهو : ظفاحلا لاق

 رفعج وبأ لاقو * دواغت نأ كايإ : لاقو < سولجلاب يل رمأو مست اهتأرق الف

 بستناف يدهملا ىلع لخد اجي رط نأ دحاو ريغ ينربخأ : ماس نبا لاق : يربطلا

 نيب دلا قف كلوت, يذلا كعلاج يدب لل لاف املك نا هلأسو« هل

 ديزي
 حولاو يتلا كيل قرطت لو حاطبلا حطناسم نبا تنأ

 لاق * كتلصو تئش نإو ء ًارعش كنم عمسأ الو «:اذها لثم ”يف لوقث ال هللاو

 عياب نميف ناك و هدلول ديشرلا عياب امل : يلصوملا قاحسإ لاق : رفعج وبأ

 يذلا حي رط لوقب ةالثمتم لاق عيابيل مدق الف ٤ ريبزلا نب بمصم نب هللا دبع

 : هينبا يقو ديلولا يف هلاق
 امهتغلب الو ا منعارصقال

 هتلص لوجأو!اهب لفت ام ديتشرلا نحتتساف

 توم اانرتقأ

 اهاوط كيدي ىلع لوطي ىتح
 : حيرط دئاصق ديج نمو

 دجلاف  قيقعلاف  ىنحنملاف

 دتولاو داملا 8

 E نيف

 ! يحلف دعب فراعملا نما اهيف قبب مل

 دضتنمو دجسم اهب حب ردسلا افراغ تركت ةو

 اعر الج ا ذلت نزن اللا الو يشل

 دك «ةصغ# اكاد !انمايأ 3او تاباق قفا

 دذخ اهدغ ةآرضخ ةقش ا ةبزاع دنرفلاك ةشلع ف



 بید .
 دلا ةمعنلاب الإ ملوي امو معلا ىلع ٠ اهيفا دب

 ها اب حل و وله ۽ ففلا | خراف الت ىمانأ

 دغب قارفلا:ةعول نم هركأأ ءاي يلع ادغ نإ :ًادغ يجو

 مج .اناتيحو قارفلانم با تنك دق

 ااو ا ا ناي ايدك
 ددص انرادو

 درش  هتوي احدم دعو ةيلقم .ريغل ىجاس كع عد

 دمص ءوأش أ نود نم هللا سبع ةفيللا لضفالا لضفألا

 اودفر نم لذتسالو ازرع .اولذخ نم. مشي ال شعم نم

 اوديدق ام دعب سانا هب هللا حلص أ يذلا يدم امامإتنأ

 اودحتس هزرمأ راض دق كيلإ ٠ ميكلم تأ سانلا لأن
 ممريشابت,: اضزلاب . اورشبتيناو دلخ کا ليغ یل لاپ

 ًادغر ةشيغ .سانلا ليقتساو

 مهّجعاطو مھدو نم | تقزر

 اا نم تدجو امنأىرأت نك

 ملکر داليلإملا اب أربح

 ا تبلط ام سانلا بلط ادق

 اودمس دقف محل ايف قبت نإ
 دلو ام

. 

 دحا هلغم قلي ملا ةحرغ

 دعا كاوه نم اودجو دق

 دلاوا دیتا

 اودېج دقو اوب راق امو اولان

 دقلم !تفأؤ, المخا ىزقلل لوم ركاب انشا كاقفرت

 ناو كتم هب رقت ېنغ نم (ئرمإ يسجل

 دفع هريدن .ىدوأ لوذخ لالو فاخي نك برح تأ

 كيو. دن“ ةمولعم كتم هيلع دعت ديايذ “فرعا لك

 فإف كوري ملام كولم م

 .9 كيدل ةدعر مورت

 قلخ ىلق الو لظ فوخاال

 اودي. لوما بكين قانا

 درصلا :ةدنجدلا تحن فقفق

 دمصلا هك اسك | الالجاالإ

EELاودح ابل يز زاوا طبه اذإ ل  

 تردص : ةقفرف قافر نيف

 ,نرا كنإف مهب رهد لاح نإ
 اف كيحداجا و یدص نف

 درت هلقفرو || كنع

 اودع ىلا كلاح نع كفنت

 معلا

 نفت الو ةف منطوق يف



 oN رگ ابطا رات

 «يلالهلا ساحسحلادبعنب الاقي و شاخ شط انا لاقي و < سباح نب ل في رط

 ةلاجرىلع هلم هتشاف نيف موي ةيواعم عم ناك ٠١ ني ريسنق لهأ نم ينا ألا لاقي و

 +  ةزرخلا شيج يف نيطساف لهأ 1 هب أعم نب دي زب هلمعتساو « ني رسنق لها

 : ينئادملا دمع نب يلع لاق * ةياور هل عأ الو رك ذا هل : ظفاحلا لاق

 < لجر .فلأ ردثع .ينثا يف ةنيافملا لإ :يرملا ةبقع نب“ لم دي زي نم يف ادجوت
 لأ رفعنا شراف# فيلا ا[ سعال اا نيو اة عبس قاغا

 دحاو لک قطعأف 6 الك كسايطغأ ذخأ ىلع اوريس دی زب يدانم ئدانو «لجار

 غو« ياراوفلا :ةدسانم 3 هللا دبع یشمد لهأ ىلع لعجو « ًارانيد نيعب أ

 آب ن نورك را زيت ا "يع ای نياق وا زوق

 < نئلاخشخلا نب في رط نيزسنق لهأ ىلعو < عابنز نب حور نيطشلف لهأ لعو

 ىلإ ينبجو : دي زيل يراصنألا ريشب نب نامعنلا لاقف - ةبقع نب ام اعيج مهيلعو

 هاو © ةا مده الإ مف شلال © ديزي ال لاق الأ كيفك[ ةنيدلا

 ق هنأ ددا + نالا هل لاق“ هرم ا هر مهلإ يفاحإ دعب مهلبقأ ال

 : رفعج نب هللا دبع هل لاقو « لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ناقل كتريشع

 ليبس الف اولعف نإ : لاق ۶ مهنه ,كلد لبقتأ كتعاط يلإ اوعجر نإ تيارا

 اوعاطأو .ابلهأ ميمو امتع دصت ملو ةنيدملا تلخد اذا, : امل لاق م « مهيلع
a 3 £ 

 نع كودص نإو < ريبزلا نبا دحلملا ىلإ 6 ٤ ری الإ دال ضرع الف

 تربظ اذإف « ہہ

 «ربدملا لتقاو فيسلا درحف لتق ةيمأ ينب نم ًادحأ 5 نإف رظناف مهيلع

 نب ورمج ىلإ عادولا ةينث نيب ام مطحاو « مايأ ةثالث اهببناو جب رجلا ىلع زمجأت

 كب ثدح نو «, ريغ نب ,نيصح ږواشو « نيشح . نب! يلعب صوتشاو < لوذبم

 > يعجشأالا زرحم نب اورم هتنميم ىلعو هتئبعت ىلع لسم راسف « شیلا أ هلوف ثدح

 نببريب زلا ةلاجرلا ىلعو « يناحلأالا دقاو ليلا ىلعو < ياكلا قراخم هتزسبم ىلعو

 ففربصلا مت م. اورم تح سارف ا ىلعإ دي زي ممل ,فقوو 4 .ييجشأألا .ةنمزخ

 لوقب وهو

 ىرس شيلا اذإ ركب ايأ غلبأ



 بيه
 ( ىركلاهنع يفن ناظقب عج مأ ) عريب قالا نفر نااركتس عمجأ

 ىرعلاب  اوفقي نيدلل عدافخم ابحع اي دحلم نم اًبحع اي

 اهعطقو ةياورلا هذه ظفاحلا زك ذ انه ىلإ

 ةرمإ يلو ٠ دوسألا يدي زيلا راكب نب باوصمت لاقياو 26 تامرط
 ةنس اهنع لزع م « ةئامثالثو نيعستو نيتنثا ةنس كاحلاب بقلملا مايأ يف قشمد

 ةا فلات يف" تاتا ١ 5 نيمستو عبرا

 جات لاجر نم ناک ٠ كباتأب فورعملا روصنم وبأ 26 نيكتغط

 نيا لاتقل ىرسلا ىلإ بهذ امل دعم ناكو < قاقد هنبا ماب هجوزو «ب ةلودلا

 ةد قاقد كباتأت ناكر 6| ةلودلا جات لتق دعب قشمد ىلإ عفر مخا

 ةراعل ار ا اعنا ا قشمد ىلع يلوتسا قاقد تام الف « هتیالو

 رفص يف تام نأ ىلإ همايأ تدتماو < داسفلاو ثيعلا لهأ ىلع ًاديدش « هتيالو

 ٠ ىلصملا يلبق ديدخلا دحسملا دنع نفدو < ةئاؤسمخو ني رشعو نيتنثا ةئس

 شيلا يل ةفالخ قش.دب ةصوالا يلو ٠ يناغرفلا فج نب 26 جفط 6

 : يرملا ثراحلا وبأ لاق ٠ شيلا يبا ينبا نوراهو شيجلو 0 نبا

 ید 2او ن 2 نولوط نب شيلا يبأ لتق لبق ةفالخلا دضتعملا يل

 نيتنثا ےک یاب اة! اتق دعب شيجلا يلأ نب شيل عيوب و © فج نب جفط

 ىلإ اجار ( شيد نم هيأ لعق دعب هي ورامخ نب شيج جرخو « نيتئامو نينامثو

 ٤ فج ےک جغط اهيلع فاختساو < ةنسلا هذه نم ةححملا يذ نم فصنال رصم

 ماا اوکه علا رم زالال ١ و ام ىلإ شبج راص ايف
3 

 رم الا راصو < هلتقف شيج ىلع ةيورامخ نب نوراه تثوو < رصمب هلتق ىلإ

2 

| 
 / : يي

 تط ناكف © نيش امو قيناغو ثالث ةنس ٌةركلآلا يدا ي هاو راما نب نوراڅ

 نأ ىلإ ينتكملا مايأ لوأ ين ضن لاو ناكو « اهلك د ضتعملا مايأ ىتشمد ريمأ

 جرح غ > 8 ن رص ىلإ كلذ دعب جغط ىضمو 3 يعاجلا زدټ قشمد يلو

 ىلإ قارعلاب يتب و < ديشخرالاب فورعملا أدم ةنبا هعم لمحو 6 قارعلا ىلإ اهم

 < قشمد ىلعو اهيلع لاو راصو « رضع ىلإ كلذ دعب هنبا جرخف <« تام نأ

 نيسان ااش نم“ تاق لل ةع كات الفل نا ب هيلع لجو

 ٠ نيتئام» نيعستو



 رك اسع نبا خي رات

 ليفط ها نم 0

 لتق يف دب هل تناكو <« قشمد مدق ٠١ يباكلا ةثراح نب 26 ليفط 4

 قشمد راصح دبشو < بلك يف رطخو لضف هلا ناكو < ديزي نب ديلولا
 نب هللا دبع رصاح ال: ينئادملا لاق .* يمابعلا يدنكلا يلع نب هبر دبع

 ثعب يتلا ثوعبلا يف قشهد ىلإ ريدملاب يلع نب اص سابعلا وبأ رمأ قشدد يلع

 حلاص جرخف < هللا دبع اونواعيل ناسارخ لهأو ةفوكلا لهأ ضورف نم اهب

 هعمو ءارذع جرم لزن ىتح راسف < لولا هعمو ربظلا ىلع ةوامسلا قب رط ىلع

 باب لزن ىتح راس مث « ٤ لهأ نم ةعاح هيلإ مضناف < كالا دا نطو

 كربلا نر 4 قددذ اَؤبأ لع داؤقلا اوقرفو يلع نب اص هيلإ مناف ةيباجلا

 انا لا یخ يف ناورم نب كاللا دبع نب ةب واعم نب ديلولا ذئموي

 ةيبصعلا هللا قلأو < اهلك باوبأألا نم هولتاقو « ني ريش نم لقأ دلبلا اورصاحو

 نم اجرب اورشنا ةفوكلا لهأ نإ مث“ عب مهضعب لتقف ةيررضملاو ةيئاهلا ني
 « ةونع اهوحتتفاف « اروشن اهيلع اورشن ىتح سانلا عباتتو « هولع ىتح اهحورب

 منعا عفر ال راهي: نهر اتاعاس ثالث نئيللا  ابحايأو 6: ةيدواعم نب كيلولا |لتقو
 يف ةيرضملاو ةيناملا هتلتق < قشمد حف لبق لتق ديلولا نإ لاقبو < فيسلا

 علقب رعأو < مهلك سانلا نمأ يلع نب هللا دبع نإ م < مغيب تعقو يتلا ةيبصملا

 .٠ لثقلا يف نا نا دعب ارج اري تعلق ٤ قشهد ةنيدم ةراحح

 نب فيرط نب ورع نب ليفطلا ليقو < ةدمح نب ورع نب 6 ليفطلا 6
 <« ثراحلا نب ليفطاا وه ليقو « سود نب منغ نب ميلس نب ةياعث نب صاعلا

 جرخأو ٭ هموق يف ًاديس ناكو ةبحص هل رونلا يذ نب ليفطلا ليقو

 رع ناهلس نب هبر دبع ينثدح : لاق شايع نب ليعاممإ ىلإ هدنسب ظفاحلا

 يللا ى 1 ادغف <« اسوق هل دقات نامل كشك نب يبأ ينأرتأ : لاق ليفطلا

 كرا نسل و هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف اهرلقتم لسو هيلع هللا لص

 لور هلالاقف تآرقلا هتأرقأ يسودلا ورع نب ليفطلا : لاقف 9 يبأاي سوقلا
 لک أف انإ هللا لوسز اي : نا E EE Î ىلص هلا

 6 1 اأو « ةلكأت نأ شاب الف هترضخ كربغل منص ماعظ امأ : لاقف مبماعط نم



 بيذب# 5
 ديم نب هللا ديع لاق ٠ كقالخي لک ات اغا هتك أ نإ كنإف كل عص ام

 هب ر دبع وه ثيدحلا اذه ليعامسإ هنع ىور يذلا : ثيدحلا اذه ةاور دحا

 وهو <« ليفطلا نم عمسي ملو < نصح له نچ هند لل ناهلس نبا

 ريغ لسو هيلع 8 لفرل رع ةيادرا ورک نب |

 وع نإ ليفطلاو : ظفاحلا لاق ٠ ةماملا موي ىلذق ليفظلا .ن

 ۰ يطمح سیلو |سدقملا تب لها نمإ نوتيرز نباو < ماشلا و چا

 «!نيجيطقلا اذى ناگرو ب« دز الان ىسودلا ورك نب ليفطلا :. دهس نبا لاقو

 ةيضقلا ةزمع يف لسور هيلع هللا ىل ص يلا ىقاوو هموق دالب ىلإ عجرو 04 لس

 وه اهب لتقف /ةمامل لا ىلإ عجرو « 0 يبأ ةفالخ يقاةنيدملا مدقو « حتفلا ييو

 يللا € باسا جال 0 هذاا يف | لغ ناک و ا ل قریش ينثا ةئس هتباو

 اغ هلل ا ئبنلا لعب ليفطلا مذقا : متاح
 * ١ ”يش هنع يور لعأ ال :2

 عقار نبا ةممح ناك : لاق

 م اهلجر موب هل ىضم اذإف < آلا اهيف نقتحا دقو .اهصعقي م ٠٠ الاب اهلسغي
 اها اا اا مللي تاو ا عم خل خف عدم اللعب االغ ادعي

 اهبلقب (عقؤف < سراجلا نبا .هل .لاقبب ةناتك د تناك وبا نقل

 : هل تلاقف

 نم "وازم انأ :: لاقف ينتدضاف < ترتلا ؛يعاهتلإ الو < بلقلا, يدجنلاب تنأ ام

 يب

 اخ دما كرفت مل ئیلا كيا دای رد ا

3 
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 اهباط ف سراج ا وهذ اج وز رخ

 : لاوقيب وهو عجرف:اهيلغ ردقي الف

 اهاونتدعي نإو تطخس نإو - . .اهالق نع سابا ين لآ
3 

 اهاوزذ رح ,سراف ةمحس سو ضراو عملا نادت



 تلخ: اهئربخ دف

 تلخ اشربخ دقو

 انهانخ الو: مالغلا بش الف“ مالغا تدلو انشا دقو

 زات“: اهاتشوس مالغلا بشر هاو دق + لاق رعشلا اذه باطلا نبا رمع دلشنأ الف
 نم.امهدلك ثقل يابعلا الو بلغلا :يدحتلاب اديب ايل ايركذ يضاقلا

 ايلي زك موق نم اهاتخ الو. :. ةلوقو < بارتلا» ءآعسأ. نم بلثألاو.< بارلا

 اكر «نوكليو دهم كارتا هقول ل ماعلا: فتحت 8 لأقيل زم اناما الام
 ىورو ٭ ١ عترملا كانه ال .ةرازف يعراف.: لاق نزولا" حيحتصتل ًاريثك رعشلا يف

 ديلا رعاج) ااش الجرد لالا ناكل اقا ع نب ءادح نع دعب ىلا

 هيل“ شقا ءان هيلع ألا زتو ها لوسط کک مدقف < ةفايظلا ريك

 نيب يذلا لجزلا اذهو ٤ اندالب تمدقكنإ::ليفط اي : اولاقف شي رق نم, لاجد

 قرفي رحدلاكهلوق .امنإ انزرمأ | تتشو < ؛ انتعامجب قرفو ؛ انب لضعأ دق انربظأ

 انو هنجوز نيبو لاف < اهلتمأ نيباذت ل ل نيو کانو لكيلا نو

 لاق« اهنم عمل الو هملكت الف/ < هتم :انياع لخدام كموق لع :كيلع؛ ىم

 ,OS ايش هش عمسأ ال نأ ىلع تدججأ قحا يف اولاؤاف هللاوف ::ليفطلا

 نىن اة نت نم اًقرف a Ê ي ا دقو: دحسملا ىلإ ! تودفف

 مف ع کد اما لاا اشو هيلع هللا ىلح هللا لوسر اذإف:< هلوق

 ااا جاكار يدل ضعب يعمي نأ الإ اهلا أفا « ,هنما ابي زق

 ينعدم اف *سييقلا نم: ندنحلا يلع يفخي ام رعاش يبل. لجزل نإ .هللاو يأ لكتاب

 EE E ن 0 ا اوج ااا نم عمسأ :نأ

 يذائانكو اذك يل اولاق كموق..نإ دم اي : تلقف هعم تاخد هنيب لج

 الثل, فسركي ينذأ تددتسب ىتخ كرضألا ينوفوخي ينوكرتام :هللاوف <! يلب اولاق
 ضر عافت ا طم فطام نأ الإ نأ هللا نإ مث <! كلوق ع

 التو مالنسرالا سو هيلع هللا للص هللا غ ومر هيلع ر قرف 6 اغا يلع

 لدغأ ارم الو اذه نمير طق لوق اە ام اوال : لاقف نآرقلا هناع

 يفر عياطما ورم يفإ : هللا. يناي:.: تقف -< قاعا ةدابغ ثدهغو تمل أف < هن



 اا 73

 يآ يل لميا نأ هللا عداف < مالسرالا ىلإ مهيعادف مهيلإ عجار يفإو « يوق
 اق ي لاا ا لاف »2 موعدا ايف: مهيلع نوع. يلإ نوكتت

 لغم ينيع نيب رون ملم فلما تدب ةينثب تنك اذإ ىتحا يوق ىلإ تجرخف
 يف تعقو ةلثم ابنأ اونظي نأ ىشخأ ينإف يجو ريغ ين مهللا : تاقف حابصملا

 < قلعملا ليدغقلاك يطوس سأر يف عقوف رونلا لوحتف <« مهنيد قارفل يهجو
 هاتبأ اي ينع كيلإ : هل تلقف ًاريبك اًننيف ناكو يبأ يناتأف ينيب تلخدف : لاق

 دمع نيد تميت او تملشلا ينإ ::تلق 8 يب اي لو: لاق كنه تسلو .ينم تسلف

 < كبايث ربطو لستغاف بهذا : ثاقف كنيد ينيد ينب اي : 0 سو هيلع هللا ص

 ءاج ثا« هبايث ربطو لشتغاف بهذف : لاق < تملع ام كملعأ ىتح لاعت م
 كنم تسل ينع كيلإ : ءا تلقف لحلاَص ىنثأ غ > لسأف مالسرالا هيلع تضرعف

 < كدب و ينيب مالسإالا قرف : تاقف يأو تنأ يبأب و مل : تلاق ينم تدلو

 : احل تلقف كنيد ينيدف : تلاق لسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد تعباتو تملسا

 <: قلودلا_ًاهصر. ىدرشلا ذب ناكوا < .هنمأ يرربطخف 'ىرشلا| يذ, يسن ىلإب هذا
 أ * تلاق هيلإ لبج نم طبه ءام نم لشو هبو « هلوح ىح يسحلا ناکو

 « كباصأ امل نماض انأ ال : امل تاقف ? تيش ىرشلا يذ نم ةيبصلا ىلع فاختأ أَو

 توعد ماك كساسأف مالسالا اهيلع تضرعف « تا 2 تاش خاف: تعنت : لاق

 : تلقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئجف « يلع اوأطبأف مالسإلا ىلإ سود

 مث < سود دها مهلا : لاقف مهيلع هللا عداف سود يتتبلغ دق هللا لوسراي

 لا تمجرف < مهي قفراو هللا ىلإ مېعداف كموق ىلإ عجدا : يل لاق
 «:ةثئيدملا ىلإ لس و هيلع هلا یلص هلا لوا رللاشر دم اراه عدا اوا لکا

 ن لسو اوشا لنا لره لع اقی ب < (قدعللاو رغ اورد ایما

 قاتلا تاز ىنح ربيخ يف لسو هيلغ هللا لص هللا لوسرو ٤ يموق نم ٍلسأ

 < ربيخم لسو هيلع هللا للص هللا لوب ا > سود نم الجر نينا وأ نيعبس

 انداعش لمجاو كاان اجا افا 1ل رم ابم ف اناقومك نيشلملا عم انل مهسأف

 عم لذا مل م: ليفطلا لاق < روربم مويلا ىلإ اك دزألا راعشف < لعفف < روربم

 ينثعبأ هللا لوسر اي تلقف « ةكم هيلع هللا جتف يح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لعجو < هقرحأف هيلإ هثعبف < هقرحأ ىتح ةممح نب ورت نص نيفكلا يذ ىلإ



 رك اسع نبا خيرات

 م ناكو هيلع راتلا دقوي وهو لوقي ليفطلا

 ا ن بك 6 داع قم حمل تكلا لذاإإ

 ادا وف يف رانلا تششح انأ

 ىلع سبل هنأ هب كسق نم قب نل ناب نيفكلا اذ تقرحأ الف : ليفطلا لاق

 ناكف لسو هيلع هللا ىل هللا لوس ىلإ ليفطلا ا ميج اوملسأف يش
 الكاع نكللا عم جرخ برعلا!تدترا الف < ضبق تح ةنيدملاب هعم

 هنبا هعمو ةمايلا ىلإ 0 عم راس ع ٤اک دغ ضراو ا نم اوغرف

 <« هدي تحصو ليثسا مث 6« هدب تعطقو هنبا حجو <«! اديش ابب لتقف < ورم

 ? كلام : رمح لاقف هنع ىحنتف < ماغطب يتأ ذإ باطخلا نب رمت دنع وه انيبف

 «كديب هطوست ىح هقوذأ ال هللاو : لاق لجأ : لاق كدي ناكل ترخأت كلغل

 رع دلع یا كرل ع جرح م٤ كريغ ةنجلا يف هضعب موقلا ينام هللاوف

 يف اهضعب لخد قاحسإ ٠ نب دمو رمع نب دع ةياور هذه : لوقأ ) ًاديبش لتقف

 يفإ : هباحصأل لاق ةمايلا يق“ ليقطلا*ناكك ا: "يّوحألا لاق 7 لطم

 نم جرخ ًارئاظ نأو قلح دق ااو نأ طنز « يل اهورنعاف ايؤر تيأر 1

 « اًيتح الط ينبلطي يا نأ كارو ل5 يف ينءاخدأف يتتيقل يأ ما نأو « يف

 وارا دقن يفإ اوا لاف تیار اخ :.ارلاق ع سيح هتبأ م
 يه نم E يذلا رئاطلا 0 < هعضوف يمأر E امأ : لاق 9 كاذ امو

 امأو < ايف بيغأف يل رفحت ضرألاف اهجرف يف يتلخدأ يتلا ةأرملا امأو ٤ يحورف

 ليفطلا لتقف « ينباصأ ام لغم ةدابشلا نم هببصي نأ دهحنيس N مث ينبا بلط

 # ًاديبش كومريلا ماع 2 > ًاديدش ع هنبا حرجو « ةماهلاب ًاديبش

 نب ليفطلا مدق : لاق ةري ره يبأ نع يبارعأالا :نباو يقزوحلاو ظفاحلا جرخأو

 اسود نإ هللا لوسر اي : لاقف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع ينودلا ور
 دها مهللا : لاقف هيدي عفدو ةلبقلا لبقتساف « اہیلع هللا عداف تباو تضع دق

 *  هدنم نبا هاورو < ًاثالث يقذوجلا ثيدح يف سیلو « ثالث مهب تئاو اسود

 ورم مص ىلإ ليفطلا لسرا ال اسو هيلع هللا ىلع يبنلا نا يدقاولا ىورو

 : لاقف ينصوأ هللالوسراي : لاقف فئاطلاب هيفاود و هموق نم دمعسي نأ هرمأ همدييل

 ةئيملا وذ لجرلا يبختسي هللا نم يحتساو < ماعطلا لذباو < مالسلا شفأ
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 (نيرك اذللا ى رک ذ كلذ تائيسلا نيحذي تاتسحلا نإاف)نسح افتأسا اذإ «هلهانم

 ىلص يبا اوفاوف < هموق نما ةئاربب أ هعمو فئاطلا ىلإ ردحنا هقرحأو همده الذ

 * قينجنمو ةيابدب مدقف 4 ..مايأ ةعيزأب :همدقم دعب فئاطلاب لسو هيلع هللا

 نال رونلا يذبإ يمس ليفطلا نأ يكلا نب ماشه نع يلماحلاو ظفاحلا ىوزو

 | ةليللا ينا ؛يضي ناكف هطوس سأر ىلإ هلوج ع هينيع نيب ًاروز هل. لعج هللا
٤ 

 ٠ عا هللاو نيدانجأ موي لعق ليفطلا .نإ : ليقو ٠ هل ةملظملا

 ةحلط ها ان كد

 زاربلا يدادغبلا نيسملا نبا لاقيو نسجلا نب دمحأ نب هك ةحلط

 هدئس ىورو * دادغب و ةصيصملاو صمجو نيا طا (تويطا عج ٠ يقوصلا

 علضلاكةأرملا : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاق : لاق يرعشألا ىموم يبأ لإ
 ةليل تبار.: لاق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنا نعو * اهب

 2 لد رج ایا ءالؤهب نم ردي تلف, راك نج ضير راقب چنل معطف, الاجر ی يرشأ
 شعت اهرادف

 ناك ٠ لالا, لاق, . < نولعفي الأ اع شانلا نورمأب كلتمأأ نم ءايطخ :. لاق

 - تا كوس ا قيصر تكي دو ا افا ]< دقن لم اخ تحلل

 ٠ ةئامالثو نيناع ةنس دادةبب تامو

 قشمد نكس. ٠ . يفرلا دم وبأ راتخلا هللا دع نب دسأإ نب 6 ةحلط

 # ةعامج هنع يورو ٠ امهريغو يخونتلا ريثم نباو يرسل كم ابأ عمو

 ةحيصتلا نيدلا نإ: لاق لسو هيلع هللا ىلص يلا نأ يرادلا مق ىلإ هدب ىورو

 ةعألو هياتكلو لجو رع.هلل : لاق 9 هللالوسراي نمل : اولاق ثالث امرك

 هلوسرلو هباتكلو لجو زع هلل ةياور ينو < مهتماعو نينمءوملا لاق وأ نيملسملا
 الإ خالو ةعاطب الإ | مالثمإ ال |: لاق هنأ .ءادردلا لأ نع يورو تيدحل
 دم نب يلع لاق - ةماع نيملسمللو ةفيلخالو لجو زع هللا جصتلاو « ةعاملا يف

 - هللا دابع رايخ نم ناكو يخيش اصلا ليبنلا:خيشلا يترلا ةحلط : يانا

 تریو 6 ةا افنان عيدأ ةي في اوت 7: فج نبز باهرا دبع لاق

 يش مركلاو ءاخسلا نم هنع رك ذي .اًنومأم ةقث ناك.« اهلك يرج الا بتكبب

 ٠ نيح دهشم هل ناکو < ناسيك رب اقم يف نفدو < ريثكأ



 5 5 ا نبا خيرات

 نكسو قشمد هن ليف ٠٠ يقرلا نيكسم وبأ دي ز نب 6 ةحلط

 ةيقبو شايع نب ليعامسإ هنع ىورو *  ةعاجحو يعازوألا نع ىورو «٠ :ةقرلا

 + لاق :يراصن'الارباج نع يناراخ يلا ءاطعنع ناش نب ةدينع نعئدوروا **: ةغامجو

 نمخرلا دبعو ريب زلاو ةحلطو. يلعو ناثعو رمجو ركب وبأ مهيف 6 ني رجابملا نم
 السن بلم“ هلآ. لص هقلا_لودارت لاف و شافو هيأ, اسو روع العا

 سو هلع انآ ”ىلط' هللا وطرز: نضبنو وفك ىلإ هلا لعالم لكون طل
 ع ا

 * ةرخالا يف يلو تنأو < ايندلا يف يبلو تنا : لاقو هقنتعاف ناثع ىلإ

 رفن يف ةفشح 4 تاب ق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر عم سواح نحن اغيب

 هللا لوسر نع ن ا نع رانئيد نب ورک نع ةديبغ نب ئموم نع یورو

 ىج هفوقو اها لر قلاع دن نيب فقيل دبا نا لاا ل شو هيلع هللا, لص

 تمحر لهو : لوقيف .مويلا ينمحرا براي : لوقيف ديدش برك كلذ نم هبرصي

 ىلخ يبنلا باحصأ ناكف : لاق ٠ ًاروفصع اولو تاه + كمحرأف' قلخ نم اش
 ٠ ا

 حصي ال ثيدحلا ركنم يقزلا ةخلط : ءافعشلا باتك يف نابح نب متاح وِبَأ لاق

 ثدح دق « كاذب سيل : لاقف دمحأ مامرالا هع لسو « هزي جاختحالا

 وقتعيف ريفاصعلا نوعيابتي ةماالا هذه فلس نم ىم نمو سو هيلع .هللا

 ىلع هبسنو «ثيذحلا عضي ناك « يشب سبل : اضيأ لاقو « ريك انم ثيذاحأب
 + يئاشنلا لاقو « ثيدحلا زكتنم :: يراخبلا لاقو ٠ ثيدحلا عضو ىلإ ينبدملا نبا

 دحأ :هقثوي مل : تلق ) ٠ يدع نباو ينطقراذلا هفعضو < -ثيذحلا كوزتم وه

 ج ( هظافلأ نم هعضو عب ريفاضعلا يدخلو < لعأ ايف ليدعتلاو حرجلا ءالع نم

 عيبس نب ةضايي نب لا نب دعسأ نب فلخ نب هللا دبع نب ¥ ةحلط 0

 اهلا نا وح لادا < تاالش فواح ا
 دي زب لع ادفاز یاد دق هلاق) يف ةا لها درعا ناكر نم روہشلا

 : نوفو رعملا تاحلطلا : يمص ألا لاق ٠ للجلا موي ةشئاع عم ناکو ٤ة واعم نبا

 هللا دبع نب رم نب ةحاطو ٠ ضايفلا وهو يميتلا ناذع نب هللا ديبع نب ةحلط

 یا نبا قرع ن سا دبع نب ةةحااطكاوإل# داڑج الا ةحلطا وهو لا رمد نبا

 وهو ىلع نب نسحلا نب ةحلطو « ىددالا ةحلط وهو يرهزلا ا نب نمحرلا دبع

 > تاحلاطلا ةحلط وهو يعازخلا فلخ نب هللا دبع نب ةحلطو « ريا ةحلط

 0 4 ج



 بيده 13

 ةحلط مأ نأ دی رد نب 252 ا ردو 7 مدوجأ ناک نال كلذب 0

 E تاكا دلك يمس كلذلو < ةحلط يبأ نبا ةحلط نب ثراملا ةبا

 دايز نب لس ثعب نيتسو ثالث ةنس يفو : ةفيلخ لاق : ى الا ,لك د ئل

 داي ذ نب ةديبع ابأ هاخأ يدفي نأ هرعأف « ناتسحس ىلع لاو ىعازلا ةحلط

 فلختساو تام ىتح ةحلط اهب ماقأو 3 د قحلف « لأ ةئامسمخي هادفف

 لك بلغو ٤ ةب رضملا هتجرخأف اهيلع بلغ لب :لاقيو « ریا نم الجر

 ةحلط : ينابزرلا لاقو < دحأ املزني مل ةنيدملا اوك رتو < هيلي ام ىلع لجر

 * مارعش نمور. < ندر دارج الا دج تالا

ETR لا E 

 ينوعجار كلابأ ال مارأ يلام باثو تينغ نأ ايلف

 كنوعطقي و « SA كوتا 0 كموق نم ملأ تيارا هتأرما هل تلاقو

 موب ىلع ةوق انل نوكنت انيح اننوتأي < موق مرك(أ ءالكره : امل لاقف «تقلمأ اذإ

 همك لخدو * كلذ نع انتوق فعضت انيح انع نوعطقنيو < مهقوةحب مايقلاو

 م ايلم .قرطأف « هبام ةدشل هملكي لف « هسأر دنع دعقف ًادئاع ةزع ريثك

 تاك دقلو © ًارطام غو < .ًارخاز ارحب ناك دقل : لاقف هئاسلج ىلإ تفنلا

 ناو « داج لكس نإ« دايقلا بعص « داعيملا بي رق < باطحلا ولح < باحسلا لطه

 «ردب عراس نإو «رخن رخوف نإو < ربص ىلتبا نإو « رمت ابح نإو < داع داج

 عّزفلاو « يدقلا فرشلا يف « نانجلا 'يرج 6 نايبلا طيلس <« رفغ هيلع ينج نو

 © يان ایر د ورال نقرر و 6 ,ءءاطع لذ ی ميمصلا بسحلاو < ميركلا

 : لاقف ؟ لوقثام ريغك اي كحيو : لاقو هينيع ةحلط حتفف

 داحنپ ىدتراو مراكلا نسل يذلاو ةعازخ نم بئاوذلا نبااي

 ناعم لع انك ا فاکف در .فارولا نم یا كتا تلج

 داوعلاب راک یشتلا ل انريغ د-ےسو اند نیس دوعن

 اک بک تعا نإ كلل یک ع لاو کج ل ما او الا ىرشتماف

 : يلهابلا نالجم نب ناحيس هل لاقو « ةنس
 EAE یشم نم مرک أ حلطاي

 كرصقو < زابملا كمالغو < درولا كنوذرب : لاق « كتجاح : ةحلط هل لاقف



 ¥ رک اشف نبا خيرات

 يأس لب < يردق ىلع ینلأست )و كردق ىلع يتتلألم : هل لاقف  ىراخيب

 دبع لكو < ضرألا يف هكلمأ يل وه رصق لك ينتلأس ولو « ةلهاب ردق ىلع

 ديرد نبا یورو * هيلع اًننش هدزي لو لأس اہ هلارمأ م« كتيطعأل ةبادو

 الف < تاحلطلا ةحلط نيدصاق ناسارخ ىلإ اوجرخ ةئيدملا فعل نم ادو نأ

 ءانيلإ اووأف ليللا مهنج دقو © ةي منيت مها تفز يداوبلا ضعب يف اوراص

 اهتميخ رسك بنج ىلإو « اهنع لحتري الو اهب ليي نم اهدنع شبل ذوجعب اذإو
 ةعسلاو بحرا لع هللا اه يإ < تلاقف ? لزننف لزنم نم له : اه اولاقف ةزينع

 2 تلق لك د خأ الو دلو اهبرقب سيل اذإف اولزنق < غئاسلا ا

 اندنع نإ « د ع نذإ : اولاقف اهجيذيلف ةزينعلا هذه ىلإ كدحأ

 ةلزملا انأو فايضأ متنأ : تلاقف كتزينع ىلإ انب ةجاح الو < البل ماعطلا نم

 مهل تذختاو «زنعلا جذف اهنم اًبجعم مدحأ ماقف < اهتحيذل ةأرما ينأ الواو < اهب

 2 نودي رت أ : تلاق غ > 0 عهتدغ ا الف « مههلإ هتب رقف ًاماعط

 امص ًادجام ًاديس نوتأت هللاو نذإ : تلاقف ناسارخب تاحلطلا ةحلط : اولاقف

 :ازافو اركحفت + ا هاك متنَأ له « مودك" الو شحو ريغ

 ىلع اومدق الف « اهدنع بارج ةعطق ىلع اًباتك مهتلإ تعفدف < ةماركو لعفن

 : اولاقو زوجعلا اورك ذف < مهقب رط يف اوأر امو اوفلخ امع مملأسي لعج ةحلط

 م < هيف, املوقو ,اههنصو قوجعلا) ,ةصقب هوريخاو < هانا بع نع ريم الا رخ

 E اكل هيلإ هوعفدو كيلإ باتك اندنع اهو : اولاق

 نيج ينلأست زاجملا يصقأ نم يلإ بتكت < ابقمجأ ام زوبع نم هللا اها

 متنأ له : لاق جورا ودارأ الف < اهاضق الإ ةجاح دولل عدب لف < ناسارخ

 نيتميظع نيتنبجب رمأ ناك دقو < معن : اولاقف ؟ تلأس يذلا 0 اعلم

 الف < نيتنبجلا ايهوغلب : باقو اهيلع ىوسو ريناد امهالمو < اهبقتب رمأو

 نبج هيمعطتست تاحلطلا ةحلط ىلإ تربك كحي و : اه اولاقف اولزن اهيلع اومدق

 a مكن مارا هايج م , دقوأ : تلاق 9 ناسارخ

 : تلاق م < اًنبج ةحلط :لأسي يلثمأ : تلاق مث < ريناندلا ترئاثف اعترسكتف

Eهيف اذإف هتأرتف <  : 



 ايدج ۸

 اكتود يولد تاما :اهيأ اي

 اكنودحمي و 5 نوني

 معن :.اولاق 2 .هباوج کیو ًارقأفأ :

 اضيغ تييح ام يناخت نلف

 اضيأ يدوعو نبجلا كل يذخ

 مدق ةلظنح نب كلام ينب 55 ءا نونا نأ يلماحلاو دی رد نبا یورو

 : لوقب هيف هبتاعي أرعش هدشنأف ةلص الاط تاعيلطلا ةحلط ىلع

 I راو كار 1 تنك دق

 ذمأو ةج نطاوم يف ا لذبأو
N ELايزاج كت لف موي هب  

 ود سانلا كاب ينا

 : هباوج اذإف « تا

 أضن وحن اة

 ايناد الا كاوه يف ا

 ةبيغر كنم كفنت ام كعيار

 ةباحس كنم ترطمتسا اذإ ينارأ

 يدومو يترصن ينم جرت الف

 le دانی ريغ لما

 اک ل3 يف يولد تيلدأو

 ايئادو “لح ! يود رصقت

 ايفاسو جات. تدع ينرطمعل

 ايئان ةدولاب ينع تنك اذإ

 ايئانغ لغم كنع ينغي سيل نمو

 ايه اك يولد ريغ ءالم نبأف

 اار اتا اا لمانلا نم ا ا ل اان اذأ / قالب تحلو

 هيف جردب اعد مث ؟ باتعلا اذه ىلإ كجرخأ ام : تاحلطلا ةحلط هل لاقف

 عملا :ثزعزا يلماحلا ةياور ينو فال ةرشع كيلإ بحأ اأ : لاقف توقاي

 « مارد ىلع ًاراححأ راتخأ تنك ام : لاقف ؟ راجحألا هذه نم نارببخ 0

 م : لاق مث « فال ا5 ديرد نبا ةياور يقو « الأ نيعبرأ هاطعأف

 : لوقي أشلاف هيلإ ةعفدف ني رجلا دحأ ىلإ ينعزانت' يسن نإ 6 ريمألا

 ذأ الولاعفلا اورهدقسانلا ىزأ

 :E اوداع اوعفن اذإ

 دراو ر الإ ایا

 دئاع ريغ عفان ن یا ناک و

 دواذم مارك نع تلجأ توملا نم ةرمغ ةمامت مهنع تاحنأام اذإ

 3 ا ا ديلولل تايبألا هذه نإ :لّبق دقو

 نکا قاب ءايلألئلفلا 0 تاه مالغاي : لاق ةحلط نأ ةياوز فو

 هنم جرخأف « طق يش ىلع تمدخ

 هلوعفني

 >ام : لوقي و همتخ نم رذتعي لعحف « موتخم



 54 رك اسع نبا خيرات

 ىرتشاف ناجنلا ضعإا هجو اف رصناقإ «: ءامبجلا نبا ىلإ امهفدف < ةرد نيثالث

 لافتا اةن لا لاو ت هل اا ا فرست اودع يامل( اک را

YELA SAEهنأ كاذو < ليلقلا الإ تلقع ذنم 9  

 نم جوراب هيل اكل دنا انًالفن <. هلام: رفظيف» ودغيلا ةشارف/ لع لملعب
 ا ادا لون ندا تالا نإ < فلا ضراعل اًوت يتدع

 ةرهز نب ٹرا ا نب دبع نب فوعدبع نب فوع نب هللا دبع نب 26 ةحلط

 ثذخ -٠ 'هيقفلا ينيالملا فوع نب نحرلا دبع يخأ نبا ي رهزلا ةرغ نب بالك با

 ليفن نب ور نب ديز نب ديعسو نافع نب ناڅعو فوع نب نمحرلا دبع هم نع

 نأ دي ز نيديعس نع هيلإ هدنسب ظفاحلا جرخأو * مهريغو زرع تاو سلع نباو

 ابق نعمقولل ضزألا..نم ًاربش ل نم .: لاق لسو هلع هللا یلص هللا لوسد
 ضر الا نم مظ نم < ظفل ينو < ديبش وف هلام نود لتق نمو < نيضرأ

 ع ١ قي رط. نم جرخأو 4: ددی قرط قوباد يك نيضدأ ا عع کافر امض
 ىل هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس نع ةحلط نع دمحا مامرالا

 نود لتق نمو « ديبش وبف. هلهأ نود لتق نمو.« ديبش وېف هلا» نود لعق نم
 نع ةحلظ ةياور ظافحلا دقتناو < ديبش وبف همد نود لتق نمو ٤ ديبش وبف هئيد

 نيبو ةحلط نيب لخدب . ًارمعم نإ : نايفسل ليق : يديجلا لاف < ديعس
 كيد: نال نإ ايجي لیتو ادحأ اهني لخدي يرهزلا تعمم ا. ٤ الجر ديعس
 هب دي ري لجر اهنیب .: لاقف ديعس نع ةحلط نع يرهزلا. نع هنييع نب .نايفس
 مجرتملا ناك ٠ .مسيحضلا وهو : ظفاحلا لاق « ليس نب ورم نب نحرلا دبع

: : 
 نب د نب بوقعي ٠ نع ياربطلاو ظفاملا ىورو .# ةنيدملا لها .ىعبات نم

 يلع ةا ارن ماجر ب كةب ع شرر ا فو لاقل ع
 هومتمدق © ا ا ف نأ : لاق كلذ لع موتا ع راجل یف

 يفوت : طايخ نب ةفيلخ لاق...  ءرملا لمع لضفأ يهو < ككقب رط يف ةالصلل
 « ىدنلا ةحلط : هل لاق ناكو < شیفا ورتم نم ناک و نيعسلو عبس ةنس

 نم انها نيا ثيدارلا ميسقي و ©: هلوق ىلإ سانلا يهتني و ىتفتسي نع ناكو

 افنان کو ليتم نیان وفئات ےک و لاوم الا وااو یوا

 رم هريغ حدمو هحدم دقو ةئيدملا قدزرفلا مدق < قس نبأ لاق > الو



 ببذ 7
 ا نزلا اولعحف « هزيغ يل 0 3 رائد كفل هاطعأف هب ف 4 شلارق

 <:كلذ رع: اورصقب نأ نوفركي 'اوناكف « رانبدا فلأ : ليقن 2 ةحلط

 : لاقي ناكف < ةحلط هاطعأ ام نوفاكتب اولعحف < قدزرفلا ناسلل نوضرعتيف

 هيشغو هاب حف لام هع ناک اذإ ةحلط ناكواكاعسانلا] ةخلط ل

 هيباب قلغأ "يش هدنع نكي مل اذإو < لمحو زاجأو ميطأف سانلاو هباحصأ

 اذإ كنوتاي < كباحصا نم رش ايندلا ينام: هلها ضعب هل لاقف < دحا هتأب مف

 ءال'ره نم ريخ ايئدلا يف ام : لاقف « كوتأب مل نكي ملاذإو ؛يش كدنع ناك

 وهف "يش انيتأبا ىح اوكسمأ اذإف < محل فلكتن نأ اندرأ ةرسعلا دنع انوثأ ول

 < ثيدحلا ريك .ةقث ةحلطا ناكو : دعس نبا لاق. ٠ ناسحإو مهتم فورعم

 دي ز نب ةجراخو بيؤذ نب ةصيبقو زيبزلا نب ةورعو.بيسملا نب ديعس ناكو

 « لعلاو هقفلا يف هبهذم نوبهذي هب اوعمتجا راسي نب ناهلسو ناثع نب نابأو

 يبأو يراصن ألا ديعس نإ ىبحيو يرهزلا نم مهب لعأ مدعب ةنيدلاب نكي مو

 لنا ایتلاف نست ھن الولي رعأ دحأ نكي مل مث « ريكبو دانإلا

 *مهتقي رطب يدنقب و مهبهذم بهذي ناکو « يدېم نب نمحرلا دبع هدعب نم غ

 يملا نب ةديفتسا نکو ا نيفقنيو ىدحإ ةنس ةحلط ةئيدملا ىلع ريبزلا نبا ىلوو

 نع فك وارا نشحأف ةنيدملاب .انارؤاخ لوقو هركاذ ننجيفا.هرك ذب

 افو < ةطرز' ولأ“ لاق انكي وب < ةقث, نبات اذل .ةحلطا : ىلحعلا لاقو « اناذأ

 هيفو:ةنب دملاب رمظلا قوس لخدف < شمعأ تطل ًاريصق ةخلطا ناك لا دغ نوف

 « الغم اهيلإ مفا لاقف لعفف « لبوالا هذه نم ًارشع رثخا : قدزرفلل لاقف قدزرفلا

 : لاقف هنعربخأف قدزرفلا هنعل أسف < كلا يش : لاق م« ةئاملا تغلب ىح كلذك لزب ف

 اتام ةحلط تام نإ ىدنلا نإ ٠ هديقعو يددلا وخأ تنا حلطاي

 8 ئجش الا ةي لاقو

 الاطم اهب قلب ال تم ال ىلع معن راتخي ةحلط

 الاقل ريغ يف هل نإ

 ةانق ليس يف هعم نوبعلي ةملغو يدج ناك : يملا قاحسإ نب دمح لاقو

 نالغاي : اولاقو ليلا فرح ىلع اوفقو بئاجن ثالث ىلع ثالث. بكري م اذإف

 ىدحإ ڭا يطسو يف هتددشو يداذإ تانسا لاق بئاخبلا اوربع



 ۷١ رك أسع نبا جرات

 تالق تاو امدقو مامزلا كاتدا 3 نير رجب د تئاحنلا

 قب هللا دعي نبا لمعلا دبع كا ? مالغاي تنأ نم : اجحاص يل لاق: ليلا

 : امحدحأل لاق غ < هفلخ ناريخ الا elle هب تخغأف « يب عنأ ٠ هلا لاقف بينملا

 رظنا : لاقف اهرثك أ بو اًنيش اهتم تقفنأ : لاق 9 ةردبلا كلت نم كعم قب ام

 < كلذ لعقف « ابك وأو هيف اهغرفف ماشلا ليدانم نم ةليدتم وأ امك” ًارازإ
 الا لاب اذإ ىتح ا نم 6 عاب : تلقف هذه يببح اي ذخ : لاق ۾

 و ا اا ا ا يببحاي ٠ يل لاقف 2 هتزيخأ اذه كاطعأ

 اهله < ينب اي : يل لاقف ربل ةتربخأو « يفأأل اهتيطعأو تببلا ىلإ اهتلمحف

 الع ئدانب يهو ةئيذأ نبا رادب ةحلط صو * فوع نب هللا دبع نب ةحلط

 نیلا عات ال نأب ةقيقط « ابلظب انثدتو © اهب انقأ راذ : لاقف عل

 ٠مرد فال آ ةعبس ناظاسلا هاطعأو ٭ 'ابعيب نع هانغأو اهنمثب ةنبذأ نبا ىل إل

 ءاطعأف < رهدلا ىلع ينعأ : هل لاقف ةلعب دبع ثيدح يبارعأ هيقلف « ايب جرخف

 : هل لاقف يدع < اهلح ىلع ردقي لف القي يلارعألا بهذف « ابك اردا

 ا4 ةلالقتنا تيكبام هللاو ال + لاق 9 كانطعأ ام تللقتسا كلل كلك ا

 لك أت اف تركفتو « ينتيطعأ ام , زج عم كتلأس ٠١ ريب يف ترظن ينكلاو

 ةحلطل اراز ةئبدملا قاتلا مدقو * كلذ يناكبأف « كمرك نم ضرأألا

 نع لأسف < ةئيدملا نم اجراخ الجز دجوف « هتومع لع ال وهو يفوت دق ناکو

 كقلؤلون“هبتنلا ایم زم قدزرفلا لخدف « ةحلطا يفوت : لاق »و اهزابخأ

 لاقف هتافو يف فاتخاو 8 توي ةحلط كرت فيك“ 6 ةنيدلا دفا لو

 لاقو « ةيس نيعبسو نيتنثا نبا وهو « نيعسلو عبس ةنس : طايخ نب ةفيلخ

 E E يف : ديبع وبا

 مثالا دعس نب بعل نب ورع نب نا ني هنا ن2 36 ةحلط ×

 الا دا يتلا دع وبأ كالام نب رهف نب املا نب ی و نب حک نفر نبا

 ةسجلا دحأو “< مالسإلا ىلإ اوقبس نيذلا ةيناثا 1 GE مل دوهشملا

 عا كارم ا يقر ويدل كب ی اا

 يف 20 مدقو © ضار مهنع وهو اسو هيلع هللا ىلص ينا يفوت نيذلا ىرودلا

 3 رخ 4 هر RI نإ سو يعم لعام لوفد كرضاتت وزع زوخلل ع



Yrيدع  

 ةيباجلا ىلإ جرخ ال همم تاكو < باطلا نب رع نمز ًادهاحم ماشلا ىلإ

 نع لبس نبا نع كالام مامرالا ىلإ ظفالا دنسأو ٭ ,نيرجابملا ىلع هلعجو

 لها نم لسو هيلع هللا لص يبنلا ىل ىلإ لجر ءاج : لوقب ةحلط عمم هنا هيبأ

 لا نمل E N يش او ام يود عمسي « سارا نان ردع

E aهيلعهللا ىلص هللا لوسر هل لاق « مالس الا  

 « عوطت نأ الإ الو لاو 0 يلع له : ل لاق« ةليللاو نيالا فا رس

 : لاق 2 اهزيغ يلع له : لاقف. ةاكرلا لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ركذو

 الو اذه ىلع ديزأ ال هللا : لوقي وهو < لجرلا ربدأت < عوطت نأ الإ ال

 يفد < قدص نإ حلفا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف < هنم صقنأ

 طقساو < قدص نإ هاو 5 لخد وأ < قدص نإ هيبأو حلفا < ةياور

 اك ع ا رع اع ل نم كارو < وصلا رك ذردانس الا اذه يف هنم

NM00 دا كف و للا لل ا  

 الإ ال : لاق < هریغ يلع له : لاق <« ناغمر ربش مايص سو هيلع هللا ىلص

 ظفاحلا جرخأو * 5 : ووا دالا 56 < عوطت نأ

 ىلص هللا ليد كخد. : لاق ةحلط ىلإ هدتسب
 قمع ازا رايك دو لاق ة Eb انا تس

 ES لاق نب ديعس نع يورو # دا وفلا رمخت اهيإف

 ةيبحلط مهتم مورلا ىلإ ماشلا ري ق ند حجم لسو يبلع رسا لح منا نور

 كف تا لفل نو ا الل ير ا ع و

O Hie OO Eك  ENهيلع هللا ىلص  

 ماعلا ناك الف « عجرف « نوعاطلا هل لاقي رانلا ىتب رح لغم ىرن نا مرایخو مسو

 ماشلاب ناک 1 نأ ع كدت کا هدم: طال لاق ءا للا

 هذي يتو لسو هيلع هللا

 اا نم ةأرما يرضمإلا تنب ةبعصلا ةحلط مأو # عرس نم 1 عجد 0#

 ريب إلا لاقو . ةرصبلاب نفدو نيبالثو تس ل موي ةحلط لتقو 3 نحللا

 هل برثضف «, ردب ةعقوإ تناك, ال ةراك يق ماشلأب ةحلط تناك : راكب نبا

 تلا قير ا طلو م ايدل تاع ل

 ا تل ےک ےب لاد یاو يسن نسر ا ا ل
1 



 0 رك اسع نبا خي رات

 لقئسا تح هربظ ىلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمحو هسأر يف ةبلصملا ةيرضلا
 ةحلط ناك : هدنم نبا لاقو ٠ خيراتلا يف يراخبلا لاق اذك و ٠ ةرخصلا ىلع

 < هجولا نسح < ظبسلاب الو < ططقلا دعملاب سيل. < رعشلا ريثك ذآ الجر

 یا ناک د حط نب ارن لاقد وورش ريدا ناک واک عرسأ يشم اذإ

 ضيرع < رد-صلا بحر ٤ 5 رصقلا ىلإ اعوب زم 0 ةرجلا ىلإ برضل

 لاقو ٠ نينرعلا قيقد« نيمدقلا مخض < اعيج تفتلا تفتلا اذا « نيبكنملا

 عبدأ نبا وهو < لجلا موي مكحلا نب ناورم هلتق < ًاردب دبش : يذابالكلا

 8 یر قو ف تک رز لا ةحلط| نع ظفاطا ری هرو < ةنس نيتسو

 لاقف « مرحلا لهأ نم دحأ مهيفأ مسوملا اذه لهأ اولس : لوقي هتعموص يف بهار

 : لاق 8 دمحأ, نمور : تلقف < دعب دمحأ ربظ له : لاقف « انأ من : ةحلط

 « ءان الا رخآ وهو < هيف جرخي يذلا هربش اذه« باظملا دبع نب هللا دبع نبا

 ٠ هيلإ ىب نأ كايإف < حابسور ةرجو لخت ىلإ ,هرجاهم مرا, نم هجرخبو

 اف کک ت 2 او توفر لا ياق يف عقوف : ةحلط لاق

 هعبت دقو ء.أبت نيمأالا هللا دبع نب دمح معن :.اولاق ؟ ثدح نم ناك, له

 اذه تدا و كف ركب یار ع كانط ےک تجف : لاق « ةفاحق يبأ نبا

 < قحلا ىلإ وعدي هنإف هعبتاف هيلع لخداف هيلإ قلطناف < من : لاقف 7 لجرلا

 E i EL وبأجرخف به ا يخاف

 الف «كلذب رمسف « بهارلا لاق ام لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ربخأ غةحلط لسأف « طو

 ايهعتع مو دحاو لبح يف :TRA PEN « ةحلطو 1 3 رسأ

 * نيني رقلا ةحلطو ركب وبأ يمس كلذلف < شي رق دسأ ىعدي لفون ناكو < ميت ونب
 > انا نوعبتي ني ریغک سانأب ذإ هلا ف ولم ارانأ ا شا ني دروس لقد

 نإ : اولاقف  ءالّوه نأش ام ؛ تلقف «:هقنعىلإ هادي قثوم باش اذإف , ترظنف
 : اولاققب 9 ةأرملا هذه نم : تاقف« هبستو هعبتل ةأرعا هءارو.اذإو < أبص دق ةحلط

OESىلإ لحترا امل لسو هيلع هللا ىلص هللا:لوسر نأ دعس  
 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر اكف « ريع يف ماشلا نم اًيئاج ةحلط هيقل ةنيدملا

 3 هفظيتسا دق نيملسملا نم ةئيدملاب نم نب هرنخو ماشلا بايث ا

 اهب ماقأف < كم ىلإ ةحلط ىضمو « ريسلا اسو هيلع هللا ىلص هللا لو



Y4تند  

 مهب مدق يذلا وف < رڪپ يبأ لاب كلذ دعب جرخ من < هتجاح نم غرف تح
 ق و تك * اللا نإ لو افا لع هللا لزز نأ الو 6 الفلا

 ای نی ی ا يلع نب رمح نب دمع ةلاق « ريب إلا

 ثررالا:يف مار ألا يوذ مام موقي نحاول ا نأ ةاخا ولا ةدعاقأ تناكو ىراطنألا

 خشنف ( عبي وأ "ضب ماحرألا اولوأو) ىلاغت'هلوق لازن“ىتخ كلذ لزب و

 نم هللا لوسر عجر ام دعب عجرف «ماشلا يف هل ةراجت يف ايئاغ ردب موي ناكو ٠ كلذ

 لوسراي يرجأو لاق «كمبسكلل :هللاقف همس يف سو هيلع هللا ىلصدللالوسر ماكفردل
 0 ن ىلإب هذ «نيب ردبلا نمهرعنم نأ اذهنملعي لوقأ ) كراو رانا

 اوعياب نيذلا ةباصعلا نم ةحاط ناكو « ( ا يطعأو همهس ذخأ ا 1

 « اومزلو اوربصف نوملسملا مزهنانيح دحأ موي توملا ىلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يهجو٤ هللا لوسراي ءآدفلا كسفنل يسفن : مهنم لجرلا لوقي همهسفت ًايهنورتسي اولعجو

 الو« لتق نم مهنم لتق یتح < مهسفنأ هنوقبو هنومحي مو هللا لودر ايءاقولا كبحول

 موي لوهيف كاريالهنإ لي ربحاذه : ا و :هيلعملا لص هللا لوسرل اح

 تنطق نشأ موي هديب لسو هيلع هللا لص MEG هنم د كذقأ الإ ةمايقلا

 ةنجلا يف ايا ك ءانب تارا هللا مسي تلق ول : هل لاقف < سح : لاق

 را دق انشا اوچو فاول ر اراك یف راذلا هاورا « ادل يف تنأو

 كلت ىتح كيلإ نورظنب سانلاو ةكتالملا كب تزاطل هلا مسب تاقا : ةياور ينو
 قيارط ن الو فال هحرخأو < هلمانأ دج للا اننا اعوذ * ءامسلا وج يف

 موي ركاذ اذإ ركب وبأ ناك : تلاق ء ةشئاع نع يسلايظلا. دواد يبأو قهيتلا

 ا موي ناک امل : : لاق تد اشنا ع 0 ةحلط موي ناک موي ثا وون ا

 هيلإ هاف نم لوأ تنكف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع مهلك سانلا فرصنا

 ةحلط نك : تلقف لاق < ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم لتاقي الجر تبأرف
 قرشملا نيبو ينب و« “يل ENE لجر نوک + تقف © ينعاف ام يتاف تی

 وح اذإف هفطخأ ال اقطخ , یا تلت وعز وأ كوش ىلا نار اننا كارا لدو

 هتيعابر ترسك دقو م اول هللا یلص هلل لوسر ىلإ انيهتناف 4 حارجلا نب ةديبعوبأ

 ف مشان رخو لا خرو اوله ی ینا اخد دقو ٤ هبجو يف جشو

 هيدي نيب اعيرص دموي ناكو < ةحلط ديري اکبحاص جلع « ملسو هيلع



 Ye رک اسع نبا خيرات

 لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رفخملاةفاح عزن أل تبهذف < هلوقا تفعل مف

 لمجف هيفب مهسلا ةديبغ وبأ ذخأف « ينع نمک رت الإ ركب ابأاي هللا كتدشن : ةا غارب

Eتردنو هيفب ملا ا اسو هللا یلص يلا يذوب نأ ةهار  

 ةع وألا اريكلا, خال ڭا ركل زلااز لاقز كا ةليع فأر هل

 هلتسا م هضتفني لتجف هيب هذخأف : لاق ينكر ت الإ ركب ايأ ای هللا كتدشن

 هيلع هللا ىلص هللا نلوسر لاق م« يرخألا ةديبع يأ ةيلث تردنو

 اا هانیت أف هجلاعن ةحلط ىلع انلبقأف : لاق < بجوأ دقف ماخأ کود

 اذإو < ةبرضو ةيمرو ةنعط نيب رثك أ وأ لقأ أ نيبو عب هب اذإف ءاراغحلا

 هک دانا یدو ا یورو چم أع نم انام انام هعبصا فظق ادق

 اكو باا مزبنا نيح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كنار دقل : لوقي

 وأ هيدي نيب نم موقأ يردأ اف © ةيحان لك نم هب اوقدحأو هيلع نوکر شما

 ةرم هيدي نيب نم فيسلاب بذأ تنكف « هلامث نع وأ هنيب نع نع وأ هئارو نم

 ةحلطل لوقي لسو هيلع هللا ىلض' هللا لوسر E SG ىرخأو

 همحري : ةحلط رك ذ اذإ لوقي صاقو يبا نب دعس ناکو

 ليقف دحأ موي اسو هيلع لا ص دل لوسر نع ةا افغا ناجم

 قرع انکو لسو هلع هللا ىلص يلا مزل : لاق + قاحسإ 0

 : ةحلطل چ هسفنل سرب ر رودي هتبأر دقلو < هيلإ بوث 2 هنع

 MOE يعشجلا ريهز نب كلام ىمر : لاقف 9١ كمبصا باص ام

 لوسر هجو نع يديب تيقتاف « همر “يطخي ال ناک « لسو هيلع هللا ىلع

 سح : هامر نيح لاقو هرصنخ لشف < يرصنخ تباصاف لسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةا نشل نأ لش لاق و لطم هلع هاذ هلا وخز لاه

OSلهأ نم وهو انندلا يف يشي لجر نإ لك نأ تلال  

 ن ر فور يف ىضق نم ةحلط نإ « ةحلط ىلإ رظنيلف ةنجلا

 ىلع هل اعر رجي رماع ينب نم لجر لبقأ اوعجارت مث ةلوجلا كلت نوكرشملا

 ىلع ينواد < عدولا تاذ وبأ انأ حيصي < ديدحلا يف اًحجدم < رغأ تيك شرف

 تاطخأ ا١ مارف 'ةنعر تلوانتا غ تلت اف هسزف تتوق ع لب رتضفأ دمع

 هدخ ىلع نجر اًمضاو هب تحرب امن « روثلا روخي 5 راخف « هتقدح نع هب
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 ىلإ ترظن : لوقي باطخلا نب راربم ناكو * ةا ينعي بوعش هتيزأ ىتح

 ةيبأر يف: ةبلطملا ىلإ ”تارظنف © ةرمع يف ةورما هدم هسأر: قلج, دقو ةحلط

 هتيرضف ينلبقتسا < هذه هتبرض هللاو انأ < نومجار هيلإ انإو هلل انإ : تلقف

 يلع لتقو لجل ا موبر ناك الب + ”ىرخأ هتبارضف ضرعأ دقو هيلع تدرك م

 : لاقف هيدي نيب كتف برعلا نم لجر هاج ةرضبلا لخدو سائلا نم لتق نم

 نع هنأش ظعو دحأ 0 م كلإو: لاقو يلع هرب زف 2 ةحلط نم

 <« تكسو لجرلا رسكناف < سو هيلع هللا لص هللا لودر نم هناكم عم مالسوالا

 < من : يلع لاقف ۴ هللا همحري د>أ موي هو الب و هوانغ ناك امو : موقلا نم لجر لاقف

 0 هيلع هللا یلص هللا لوسر نود هسفنب سرتحيل هنإو هتيار دقلف 4 هللا همحري

 لوسرا هسفنب ةنج الإ وه نإو < ةيحان لك نم لبنلاو هاشغتل فويسلا نإو

 لوسر باحصأ هيف لتق دق (ءوي ناك نإ : لئاق لاقف < لسو هيلع هللا ىلص هللا

 « ةحارجلا هيف لسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر باصأو < لسو هيلع هللا ىلص هللا

 يأ تيل : لوقي لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر تعمسل دهشأ : يلع لاقف
 يلإو ذوب f دقل : يلع لاق مث « لب لا نصح يباحصأ عم تردوغ

 ا نب دعس نأو < مهنم ةنئاط E NE باد ء وحان ل نوا

 تدرفتاو يتيأز دقلو < هلك كلذ هللا جرف ىتح < مهن ةفئاط بذي صاقو

 تب رضف فيسلاب مهطسو تلخدف < لبج يبأ نب ةمركع مههف  ةقرفا مهنم

 تعجر ىتج ةيئاثلا ميف اک 5 5 مرخآ ىلإ تضفا ىج لع كايتفاو « هب

 ٭ الوم ناك, ارعا هللا يضقي و. 4 جاتسا لجأألا نكيلو < ,تئج !ثيح نم

 هللا ىلص هللا لوسر اهب قو يتلا ةحلط عبصا كا مزاح يأ نب سق لاقو

 قاحسإ مأو ةشئاغ ِتلاقور ,٠+ .هءبصا_ لدي مدي ةياور يفو 40٠ الشر لسور هيلع

 هار قا عقو < ةخارج ني رشعو اًمبرأ دحأ موي :انوبأ حرج : ةحلط يتنبا

 حارجلا رئاسو < هعبصا تلشو < اسنلا قرع ينعي هاسن عطقو < ةعبرم ةجش

 ودكم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو < يثغلا هيلغ دقو « هدسج رئاس يف

 < يرقبقلا هب عجري هلحتحم ةحلطو يشغلا هالع دق هبجو يف جوجشم < هاتيعابر

 لانو لا ىلإ مدعسأ يح نود لات نک عملا نم دج فكر زد اراك

 ىتح هلک يدسج يف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تحرج دقل : ةحلط



 VY رک اع نبا خب ناث

 هللا للص لا لوسز عما قبب مل: نافع لل 2کو ل لقا

 جر امل : ةحلط لاقو < صاقو بأ نب دعسو ةحلط الإ دحأ موي لسو هيلع
 قرا نم 0 أره بغا الب قب ارا هن رسما هللا ىلص يتلا

 ر اقف لجر هيلإ ماقف « بالا ( هيلع URE اوقدص هلاجر

 كئاسلا؛اهمأ ٠١ لاف نارظخأ "ناب وث للغو ا تابقأف 2ء الخ نم © هللا لرسراي
 هللا للم ها لونسر تعما ١ لاق هنأ 'ةيتوانم نحن .ظفاخلا 'جؤحنأو +. ١ ميم الح
 يباب كنب عا لعدم اولا اءاووو © هي یقق نم اکل: لوتي لسو هيلع

 ثيدنحلا اذه يورو «؛دانسإإالا اذهب بيرغ ثيدح اذه : لاق م“ ركب

 اهنع.هاوزو < ةشئاع نع يئاربطلا هاورو < هريغو هللا دبع نب رباج .ةياورا نم

 هبحن ىضق دقو ضرأألا ربظ ىلع يشي لجر ىلإ ظني نأ هرس نم : ظفلب مات

 شيل أو يكول رب يزقلإلاكلاورز << روصنم نب ديعس هعبات < ةحلط ىلإ رظنيلف

 هيلع هللا ىلص..يبنلا ناك: لاق ةحلط نع ظفالا جرخأو ٠ .(ضيأ يذمرتلا

 رظنيلف ضرألا .هجاو ىلع يشم ديش ىلإ 'رظني نأ بحأ نم : لاق ينكر اذإ
 نع ظفاملا جرخلأو * ٠ يناهصأالا معن وبأ ةاورو « هللا ديبغ نب. ةحلط ىلإ

 نافغو معو ركب وبأ هعمو ءآرح ىلع دعص لاسو هيلع هللا ىلص يتلا نأ زيرا

 وأ ين كيلع الف« ارح نكسا : لاقف ليجلا مهب كرن «/نيباؤلاو 0 يلعو

 < قيهبلاو يدرواردلاو ةي زخ نب ركب يبأ قیا رط نم اَيلاع هاورو « رشا ج

 0 ديهلش وأ ىيدص لأ ين الإ كيلعاف انها“ لاقخأ ةرخصلا نكر نتف !هظفلو
 نع يوغبلا .مئاقلا يأ قب رط نم هاورو < يذمرتلاو لسم هاور : ظفاحلا لاق

 < ءارح قوف شو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انأبتخا هظفلو <« ديز نب ديعس

 مث« دفكي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رشق انب فجر هيلع اتر وقتا الف
 لوسر هيلعو « ديش وأ قيدص وأ ين الإ كيلع سيل هنإف ًءآرح تبثا : لاق

 دعسو ريب زلاو ةحلطو يلعو نافعو رمجو کک بو مسو هيلع هللا لص أ

 قب رط نم ظفاحلا جرخأو ٠ ثيدحلا اذهب ءاج يذلا ديعسو نمحرلا دبعو
 هحلمم يأ لسو هيلع هللا للص يللا ىلع دبشأ ': لاق دي ذ نب ذيعسا نع يلماحلا

 « ةنإلا يف نافغو < ةنجلا ىف رمعو < ةنجلا يف ركب وبأو < ةنجلا يف ينلا ٠ لوقي
 دعسو < ةنجلا يف فوع نب نمحرلا دبعو ريبزلاو ةنجلا يف ةحلظو < ةنجلا يف يلعو



 بي ذي ۷۸

 * تلعفل هسفل ينعي  رشاعلا كل يحسأ نأ تعش ولو « ةنجلا يف ضاقو يبأ نبا

 لسو هيلع هللا ىلص هللا هاا ن لاق ماوعلا نب ريب زلا ( نع اضيأ جرخأو

 يف يلاحصأل كرابو < ةكربلا مهبلست' الف ينباحص يف يتم ألا كراب مهللا : لاق

 رثؤي لزي مل هنإف < هرمأ شنت الو هيلع مهلا © ةكربلا A الف ركب يبأ

 نب. يلع قفوو «٠ نافع ربطو ء١ باطلا نب رع زعأو مهللا ٠ هرمأ لع كرمأ

 نب نمحرلا دبع قوو « ادعس لسو « ةحلطل رفغاو < ريبزلا تيثو < بلاطا يبأ

 * ناسح اب ممل نيعباتلاو زاصن ًالاو نب رحابملا نم نيلوأالا نيقباسلا هب ینا را رع

 نع اص يبا نب لييس نع: ىنوم, نب ڂاص نع يدع يآ قب رطا نم جرخأو

 < ةن لاا يف ةحلط. : لاق لسو :هيلع هللا ىلص هللا لوسد نأ ةرب ره يبأ نع هيبأ
 ادب زوم ازم : يدع نبا لاق « هين ةحلط ىلع رع لبقأف

 يق ثيدح ريغ ىور دقو < ةحلط دلو نم يحلط يسوم نب ڂاصو < ظوفحم

 :لاق ةخلط نع ممن بأ قب رط نم ظفاحلا :ىورو # ظوفحم ريغ هدج ةليضف

 يفرأ يف يرش دارأو.« هايإ هتعماقف لام فوع نب نمحرلا دبع نيباو يني ناک

 : لسو هيلع هللا ىلع يلا لاقف لسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ يناكشف:« هتسنق

 اذه نماغلب دق نأ ارداف رش اور امأف زا داغر کا

 «كاذ ناك دق : لاق 2 سو هيلع هلا ىلع هلا لوسر ىلإ هيف ينوكشت ام لاما

 جرخأو + كلل هنأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دبشأو هللا دبشأ ينإف : تلقف

 ةحلط : _لوقب سو هيلع هللا. ىلص هللا لوسر يانذأ تممس : لاق يلع نع

 ظفاحلا جرخأو + LE يلصوملا ىلعي وبأ هاو رو < ةنجلا يف ياراج ريبإلاو

 يناس : لاق ف ار اذإ سو هيلع هللا ىلص يتلا ناك( : لاق ةحلظ نع يناربطلاو

 : لاق ةحلط نع ةدنم نبا قيرط نم جوخأو *« ةرخألا يف ينلسو ايندلا يف

 ةرسعلا ةوزغ ينو < ريلا ةحلط دحأ موي.لسو ةيلع هللا: ىلص هللا لوسر ينام

 : لاق ليك نب 'ةعلس ,نعو 2 اقوملا ةعئلط. "نين: موي وأ  /ضايفلا ةحلط

 هللا لوسز لاقف ٤ نسانلا معطأف ًاروزح رنو <« ليجلا ةيحانب ر اغ عاتبا

 عووك< الا نب ةعلس نع ينطقرادلا اورو < ضايفلا ةحاط“ تنأ : لسو هيلع هللا ىلص

 كوس را بل ار يتبتلا مهاربإ نب دمع نع قارطلا ادر 2 تارضلا وهو

 هنع لأسف« ناسي : هل لاقت E ةوزغ يف مسو هيلع هللا ىلص ا



 ۷4 رك اسع نبا جي راث

 مالا ريغف © بيط وغو نانا وه لب ٤ ال : لاقف ملام وهذ ناسي هما : ليقف

 هيلع هللا ىلص يللا ىلإ ءاجو < هب قدضت غ < ةحلط هارتشاف < هلا هللا ريغو

 * ضايفلا ةحلط يمس كلذإف 4 ضايف الإ ةحلط اي تنا ام : هل لاقف هربخأف لسو
 ينع لأس .دعق اذإ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك ؟1!لاقيمنأ ةحلط نعو

 نب ىسوم نع ظفاحلا جرخأو * حيصفلا حيلا حي فصلا ,ىرأ إل يا: ا

 هبيطو لسو هيلع هقا ءا | رس رية اعتقال ©: جلا, جل هيبأ نع ةحلط

 تيبأف ينملعأف يناتأف < ةحلط ىلإ كاذ : لاقف اهدحأ هلأسي لحر هنأ لإ

 < كلذ لشم هل لاقف هملعأف لسو هيلع .هللا یلص يتلا ىلإ عجرف < هيلع

 ناكو « هتجا- ىضقت نأ بحي وهو الإ هغعب ام .:: يسفن يف تلقف ىلإ عجرف

 : ىسوم لاق « هلمف الإ ايش لأي داكيبال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسد
 (7) هتلحر ىلإ نأ نم يلإ بحأ راسو هيلع هللا ىلصاهللا لوسر ةرمسم : يبأل تلقف

 يفاتأف « هل لحرب نأ رمأف ًارفس لسو هيلع هللا ىلص يبنلا دارأف « هيلإ اهتمفدف

 : تقف 9 لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلإ بحأ تناك یک لل یا لاق
 اچ « هيلإ ارقا مث هل الجرف < ةيفئاطلا

 yi لإ تدرف ةحلط ىلإ اهودر : لاق نالف : اولاقف 2 اةذه لخر

 هللا ىلص هللا لوسر ةلحر عجرت يكل هريغ مالسرالا يق ادحأ تششغ ام هللاو
 دحأ ام : لاق هنأ رم نع يلماحلا قي رط نم ظفاطاآ جرخأو * يلإ لسو هيلع

 مهنعو هو ملسو هيلع هللا یلص ها لوسر يفوت نيذلا ء ال وه نير كا قحأ

 فا نب دعسو فوع نب نحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطو الوو ناثع نبا غب ضار

 مساقلا يأ هخييش اربغ نييحلطلا نم هلك قي رط نم ظفاحلا جرخأو * صاقو

 سلاحا ضعب يبأ عم تاخد : لاق ةحلط نب ىموم نع يزاوهألا يهاربإ نب يلع
 للص هللا, ل زسا تيم: لاق: م اهاندأ :اقر ناعم < ةيسا لك نم ادل لاوس وق
 < سلاحلا فرش نم. نودلاب اضرلا هلل عضاوتلا نم نإ : لوق لسو هيلع هللا

 اف ةحلط ةبحص : لاق ريدا نم لحجر نعو ٠ يطئارلا ركب وبأ هاورو

 جرخأو ٠« ًادحاو اتيدح الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي هتمعس

 ةي راج يهو ةشئاع ىلإ ركب يأ تنب موشک مأ بطخ رمت نأ دلاخ بأ نبا نع

 رع يبحكست : لاقف ةشئاع تتأف ٠ كلذ البف كدع اهب بهذملا نيأ : تلاقف



 ليد 0

 نأل اا 3 ص ايدا يلع 3 1 امِإ « ماعطلا 9 نشاطا ينمعطي

 ةشئاع تاسرأف « لسو هيلع هللا ص هللا لوسر رق ا اطار نبهذ ال تلعف

 < هدنع ثدحتف رمح ىلع لخدف « كيفك أ انأ : لاقف صاعلا نب ورم ىلإ

 كاذ لعلف : رمع لاق ? جي وزتلا رك ذت كنأ ول < نيمو ريمأاي : لاق غ

 0: :ناقارم ا موشک م ۲ لا 2م: لاو فنانا نعي نوكي انآ

 كترمأ :ةشئاع : رع لاقف ? اهابأ راهنلاو ليلا كيلء يلفت ىلإ كبدأ

 2 ردخلا نم وندأ نأ يل نذأتأ : ىلع هل لاقف < ةحلط اهجوزتف اك ت لين, اب

 باحصأ ىتف تجوزت دقل كاف اأ غ ا اتدف < معن : لاق

 نابأ م أ را تچ ا ةحاط نع جرخأو * 0 هيلع هللا ىلص دم

 كاذ.: تانيا يا“ |4 ليقف بديع نزاع إ اف ماتعتاو لب بدع كنب

 رعأ نرع هترخآ رمأ هلهذأ دق < سأييف جرخ نو سأيبف لخد نإ لجر

 ليقف" هلع أف ماعلا: لاري كلا اهبطخ ت0 1-16 هعيفب # رتا هناك 94 اند

 r المارق يف ةراشالإ هنم هتجوزل س : تلاقف + ملو 4

 ناکا: تک وا تاک :لاوقیال « هلام افق E :تلاقف ۶ لو : اه ليقف

 ةفراع نإ : تلاق © كلذ فينك و : اولاق اقح يجوز : تلاقف ةحللط اهبطخ مخ ٠ ناكو

 تلأس نإ « اماسي جرخ جرخ :نإو « اچ لخد لخد نإ « هقئالخب

 تبا الف < رفغ تينذأ نإو ٤ ركش تلمع نإو < أدعبا تكس نإو « نطعأ

 ؟امملك : لاق نابأ مأ لك أ نأ يل تنذأ نإ « دم ابأ اي٠: يلع لاق .اهب

 كيلعو : تلاق اهسفن ةزيزعاي كيلع مالسلا : لاق مث ةلحملا فحس ذخأف

 كلذ ناك :*تلاق هيب أف 'نيقللسملا» ديشوا نينمكوملا نيمأ 'كيطخن :٠ لاف مالسلا

 هشيأف هي داوح دحأو لسو هيلع هلا یلص اللا لاوسزا ةع نبا يب لا !فابطخ ا لاق

 اهئلخ الا“ لص ها لرش يتبارقو انأ كتبطخو : لاق كلذ ناك .دقو : ثلاق

 ضو اننئحأ تجوزت دقا داو أ + لاق فلل ناک ULE تلاق يندنبأف اكسو

 دشني ا يلع حو 4 او انک يلمعي امك انلذبأو

 رقفلا هدعبي و ىنغتسا وه اماذإ ۰ هقيدص نم ىنغلا هیندی ناك ىف

 نب ةد كافر ا اواو جولا» واش اط ؛نآكو ب ةف فاذا لاق

 ٠ هنم ةلأسم ريغ نم لام ليز ىظعأ الجر تبأر انف ةحلط تخص + رباج



 ۸۱ رک اسغازبا راث

 ا ااا ربخأ ملف رفسلاو رضحلا ةي ةتبحص : ديزي نب بالا لاقو

 تومرض> نم .لام هانا : :ىموم هبا لاقو + هنم ماعطلاو بوثلاو مردلا لع

 بلا ذه كازأ علامة: ١ يز ل لاس ل كفرة اد تايه نك كفل اعلم

 نكلو ةن ءرملا ةجوز معنل CAS ? كنيعنف رمأ انم كيارأ « لءامتت

 عيبا يف ةادنغ لالا د اذه تسب هبوب لجر نظاما : تاققا يلا تنم: تازككتت
 تعبصأ اذإ :: تلاق 2 وه امو : لاق ؟ كقالخأ ضعب نم تنأ ني أف: ثلاق

 مهزانم ردق لع راضن الاو نب رجاملا تويب ىلع اهتمسقف عاصقو نافجب توعد

 كنب موفلك مأ يهو <« قوم ةئبا ةقفوم تدلع ام كنإ هللا كمحرب : اهل لاقف
 قي رجاملا نيب اهمسقف عاصقو كافجب اعد حبصأ الف < قيدضلا ركب .يبأ

 ايأ : هتجوز هل تلاقف < ةعفجير اهنم بلاط يبأ نب يلع ىلإ ثعبف < راصنألاو

 كاا تبا ليلا للم تمكن أذ :بالاق 7 ترص ىم لالا ذه يفلان ناكل < دع
 اهرقتوأ هلأتتف ا و مرد فان وخر ان دک يقب اهف

 دق اًضرأ يل نإ < كلبق دحأ اهب يأس ام محرلا هذه نإ : لاقف محرب هيلإ

 نم اهتعب :تئش نإو « اهضبقاف دغاف تئش نإف فلأ ةئامثالث ناع اهيف يناطعأ

 موي سيلو ٠ هلام نم ىراسأالا نم ةرشع يدفو < نمثلا كيلإ تعفذو ناثع

 : ةحلط لاقف < هنم هوذخأف سالا هيلإ ماقف < هبلتساف يبارعأ *احف يف ءادر

 ا خخ اف ةلمأ يف E ینعلناال يفإف < هيلع هودر

LEE e Eتلف  
 ةليلح معنو < هللاو الا : لاقف 3 كبتمف “يث كلهأ نم كبار كللعل كلام :هل
 +! كمؤقب كيلع ? كمغي ام : تاقف ينمت دق يدنع لام نكلو < ءرملا

 : تلاق < مهيب همسق او اج الف < ماعدف < يوق يل عدا < مالغ اي : لاقف

 ناثع نم هل اضرأ عابو ٠ فلأ ةئاعبرأ : لاقف © ىطعأ < < نزالا تلأف
 يف هذهو تيب الحر نإ : لاق اهآر الف < همالغ هيلإ الحل فلأ ةئاعبس

 لل تلج نآهمالغ نأ < هاب ريرغل هللا نم هقرطي ام يردي ال هب

 دغس . قبلت یوو دزا# مرد اهنم هدنعو حبصأ اقف اهمسقيف ةنيدملا كىس

 لغو جلنار ةةاكخ ىلإ كلاب را نواف یال ل نک تحط نأ

 ناكمو تغ نکا رع الابر نک اا اوا رانيد < فا ع للاب
 ۷ج



 بذ م

 جاوژیا ناک و « هلایع ةن ومو هتنؤم هافك الإ ًالئاع مت ينب نم ًادحأ عديال

 ةشئاع ىلإ لسري ناك دقلو ٠ مهمراغ نيد يضقبو < مهلثاع مدخيو < مامايأ

 يميتلا ةحيبص نع ىضق دقلو < ةنس لك يف فال[ ةرشعب هتلغ تءاج اذإ

 ا ذاتأو ٠ لأ نا e ICE نع يضقو « مرد كلأ نتا

 : ةحلط نب ىسيع لاقو ٠ . اهرخآ ىلع ىلأ ىتح اهمسقف مرد فلأ ةئاهسخ قارعلا

 كرت تام انو < نيقئادو مرد فاو فلأ قارعلا نم موب لك لغب (ةحلط_ ناك

 « ليتغا دق هلام ناكو « رانيد فلأ يتئامو مرد فلأ يتئامو مرد فلأ فلأ

 عرز نم لوأ وهو < ةانقب هتعرزم نم مهتنس لوط ةنيدملاب ا توق ناک دقلو

 اد اة داعم لاق تام الوتس احضان ني زشخ لع عدزي ناكو « اهب حملا

 جرت الأ كوسه داغ ناجل انک وا وسلك ھنر ًاديقف لتقو < اير ال

 وه : لاقف هضبقاف كلام كل ای دق : ةحلط هل لاقف دحسملا ىلإ موي ناثع

 < ةلض يف اليخ :رواشت الإ: لوقت, ناكو + كتءورم لع كل ةنوغم دمع بأ ا كلل

 نرمو شي رق ةاهد نم ناكو. ةيراج يف اباش الو.« برح يف تای الو

 ددين يف "ننوادلا اكل نأ ءرملا بيع لقأ نإ : لوقي ناكو ا

 مدالا ىلإ ناسخ رالاو ٠ سءوبلا بهذي ااو لالا لا

 تايبألا هذه رترا دحأ موي ناك الو ٠٠٠ ءآدعألا تبكتي

 كرابملا السر نع بذن "2 كلامو بلاغ ةامح نف

 كرابملايف موكلا حاف برض ٠ .كراعملا يف موقلا دنع برن

 : ناس لاق ىتع دحأ موب لسو هيلع هللا ىلع يتلا فرصنا امو

 : لاقف ةحلط

 تقشو هيلع تقاض ةعاس ىلع ٠ ًادمم ىمآ بعشلا موي ةحلطو

 تلشف فويسلا تحت هعجاشأ ٠ .تحلسأو حامرلا هيفكتب هيقب

 تاقتساىتحمالسرالاىحرماقأ  ًادمم الإ سانلا مامإ ناكو

 : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو
 نيدلا نع ىاح اوقل ام اذإ ىتح .هعبتت ليلاو ىده ا ين ی

 نوتفمو يدهم نيب نم سانلاو . ممتعا تلو ذإ نعطلا ىلع ًاربص
 (2) نيعلا اهلا تجوزو نانلا كل تبحو دق هللا ديبع نب ةحلط اي



 8 ا = لاقو

 : دنع هللا مر باطلا نس راك

 انن ناو سانا عج ىلوت ال ًئلصنم فيسلاب ىدحلا ين ىمح

 : ناسح لاقو ٤ رم اي تقدص : لسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف

 اوفلد ذإ ودعلا هيلإ ا دقو و ةحبم نع بانا

 ا

 ظفاح
 ع

 هلم

 ا ذإو يلا ا ذا

 اوفطع م نإ هيمو ا

 اوفشكناو دابعلا .عيمج

 لبجلاو دحأ موي ةبسبءص نبااي كؤادف يلهأ

 ميه ل
 انقلا باحصأ ماق ذإ

 هنكب يبنلا رس

 رخص نب ضايع نب حولسا ناسح لاقو

 ملفاج نوهت الآ ميت لاي

 کک رات ريغ  يلإف هوهنهف
03 

 دسأ ينب نم وأ مشاه نم تدك ول

 لطم دلو 3 لفون | ينب نم وأ

 اوفرع دق لاطب الا ةرهز ينب نم وأ

 اوبس اذإ ٠ يت نم ةباكمذلا يف وأ

 اهدعأو دع ردا نا

 : شي رق نم لجر لاقو

 ذآ راح ف لانا
 شيارق اعیج دابعلا رايخ
 نوقباسلا ةرحملا يوذ ريخو

 ريبزلا مث ناثعو . لع
 ادحا ارواح دق ناربقو

 ارخاف مدعي نم ناك نف

 لزب مل .ةحلط ماقأو

 لزع با ره موقلاو

 لطب قي رطب هامحو
 : ا نب | نماعا# نب

 دمال لاك مصب فاذقلا لبق

 دوع يرث يف ءام زتها ام داع نإ

 ديصلا اولا ب اخص, ىأ سعث دبع وأ

 هلل يديد#ب ممت مل كرد

 ديعالجلا رضحلا حجج يتب نم
 ام إلا ضیبلاٹراحلا ىنب نمو

 دولا يذ هللا ليبع_نب_ةحلطل

1 

 أ

 هريملاو معلا اذ تفداص د

 هرحم لا ووذ شي رق .ريخو

 هرصق مدحو  ةِناُم

 هرهز نم نانثاو ةحلطو

 امهاربق  رواجو

 هرخف مدعب نك ذب الف

 هربق

 عم كك : لاق هدح نع هنيا نع يضاا سايإ نب ةعافر نع ظفاحلا يورو



 بيدهت 844

: هل لاقف هيقلف <« ينقلا .ثرأ ةحلط ىلإ ثعبف لما موي يلع
 هللا كدشنأ 

 « هالوم يلف هالوم تنك نم: لوقي لسو هيلع هللا یلص اللا لر ر تلت

 ملو : هل لاقف « هركذو معن : لاق + هاداع نم داعو هالاو نم لاو 0

 ا لاق ناؤاج نب ورمع نع يراخبلا قي رط نم جرخأو ? يناتاقت

 كأ مدشنو نيقب رفلا نيب هرشنف فحصملا هعم يدزألا بمك ماقف < لجلا موي

 < ليتق لوأ ناكف « ةحلط لتق ىتح لزاملا كلذب لاز اف < مها يف مالسإالاو

 هتباد ىلع ةحلط تيأر : ءاجر وبأ لاقو ٠ لتقف هتيبب قحاب نأ ريبزلا بهذو

 فا: لاف نر الز وكتب اولعجف «اوعصنأ سانلا اهيأ اي : لوقت وهو

 رمأ يف انها اأ لنا موب لوب تناك 6 عمطلا نابذو رانلا شارف

 ينم ناثعل ذخ مهلا < هيف انةامد لذبن نأ نم لثمأ اًييغ دجن الف نافع

 ىأ ىح لق رونلا نب اريك نأازع نبإ تلت ةىوززوأ 4 ىضرت ىتح مويلا

 تكر ف < كب حلضي هللا لعل « لاتقلا الإ موقلا بأ دقف < يكردأ : لاقف ةغئاع

 هيلع امل ًاركسع ىعدي ناكو اہل اوثعب م < عاردألا اهجدوه اوسلأو

 تاكو تويبلا نم تزرب الف « ًارانيد نيناثب هارتشا ناكو « ةيماداؤب ىلعي

 : تلاقف ديد ءو تعم“ نأ ثل تفقو ءاغوغلا عمسلا ت

 : تلاق رشب + اولاق  رشب مأ ريخ : تلاق ركسعلا ةحضا + امل اولاقف ۴ اذه ام

 انثحف ام هللاوف < ةفقاو يشد نوهوزمملا مهف ةحضلا هذه مبعم تناك ن يقي رفلا يأذ

 ةحلط ء ءاجو « عابسلا يداو كلسف هبحو يف هننس نم ريب زلا يضف « ةميزملا الإ

 ا لقفل نارا الخ الفا« شرفا ةحنفصب“ هلی لخف برغ مهم

 لثمتي وهو" ةرصْلا -لخدف < هيف لزنأ اناكم ينغباو ينكسمأو ينفدرأ : همالخإ

 1 ريب زلا لثمو هلثم

 يرأ نيح يمبس نهأطخأو ينتدصقأ ثداوحلا نكت نإف

 يحلح لضو تهفس ام ةهافس هس تعبت نيح تعيض دقف

 ير مهعتاوب اجر بوش الکل دادو ےل

 يو يد عابسلل اوقلأف .يأل لآ ةقرفب عهتمطأ

 دعب يراقب بلطأ ال : لاقف شيلا يف ناورع ناك تدش امل برملا نأ يورو

 كتيغك" دق: نافع. نم نال لاق غ« قلت ةحلاج را يذلا وق < « ولا



 ۸o 5 اع نبا جی رات

 اهوكسمأ اذإ اوناكف < هتبكر نيع يف عقو دق مهسلا ناكو < كيبأ ةلتق ضعب

 : ليقو ٠ هللا هلسرأ مهس اهنإف اهوعد : لاقف تغعبنا اهواسرأ اذإو تخفتنا
 نسما لاقو ٠ هامر يذلا وه هنأ ناوزم رقأف <. هن. ةرغنب ير ةحلط نإ

 نما .ناك_ وو, 2 :لوقي دملا مشع لمجف “اعلا قر كام ا ياللا

 ا لوقي اك( ًاروذقم اردق هلأ

 دغ نم مويلا برقأ ام ًادغ ًاديعب ٠ ىرأ الو سوفنلا دادعأ توملا ىرأ

 هعمو < سانلا اهمأ يلإ اومله ريب زلا انأ : ريبزلا لاق راهنلا ردص يف سانلاءزهنا الف

 ريب زلا فرصناف 2 نومزهنت لسو هيلع هللا لص هللا لوسر يراوح نع : يداني هل يلوم

 هعبتل ناسرفلا ىار الف «سانلاب هنعسانلا لغاشتو < ناسرفدعبتاو < عابسلا يداو وحن
 رفن اذإف < هوعد ريب زلا وه : اولاق هوفرع الف « هيلع اوركف < مهنبي قرفف مهيلع فطع

 ربصلا « هللا دابع يلإ : لوقب وهو ةحلط مهنف رفن يف عاقعقلاو مدرحلا نب ءابلغ مهنم

 تايبأألا لخداف « ليلعل دي رت امع كنإو حب رجل كنإ < د ابأ اي .: هللاقف « ربصلا

 سانلا لبقأو « نالجرو مالغدعمو ةرصبلا لخدف «(ناكم ينغباو ينلخدأ مالغاي : لاقف

 رضم هب اوفاطأ لمجلا اوأر الف <« ةرصبلا نودي ري مو كلت مهي زه يف هدعب

 ةعيبر تفقوو < ديدج 2 يف اوداعو « اوقتلا ثيح اوناك 1 ادق اوداع

 مدقتو ريعبلا نع بعك اي لخ : ةثئاع تلاقو < ةرسبم مهميمتو ةنميم ةرصبلا

 ةئيبسلا مهمامأو موقلا لبقأو < اًقحصم هيلإ .تعفدو < هيلإ مهعداف هللا باتكي

 معزي مهفلخ نم يلعو فحصملاب بعك مهلبقتساف < حلصلا يرجي نأ نوفاخي
 اومار مث ٤ هولتتف ًادحاو اًقشر هوقشر بعك ماعد الف < (مادقإ الإ نوبأيو
 هللا هللا < ةرثك اهتوص ولعب و« ةيقبلا ةيقبلا ينب اي يدانت تلعجف < نينمؤولا مأ

 نيح .هتئدحأ “يش لوأ ناكف « مادقإ الإ .نوبأيو باسحلاو هلا اورك ذا

 جضو « وعدت تلبقأو معايشأو نافع ةلتق اونعلا سالا اأ : تلاق نأ اوبأ

 ةشئاع :اولاقف ? ةجضلا هذه ام : لاقف ءاعدلا يلع ععسو « ءاعدلاب ةرصبلا لهأ

 : لوقي وهو وعدي يلع لبقاف < مهعايشاو ناؤع ةلتق ىلع اعم سانلا وعدي و وعدت

 نب نمحرلا دبعو باتع نب نمحرلا دبع ىلإ تلسرأو ٠ مهعايشأو ناثع ةلتق نعلا ملا
 روک نبال قلا نأ تار نیر سانا ترخو < کم انار ذا ثراملا

 ىتح ةفوكلا رضم تقفصف ةرصبلا رضع تفلدزاف < سانلا نع نوفكي الو اهريغ



 بيذبم /

 ةنارلا يلإ ىلع ىوهأف < لكف ٠ لمحا : لاقت دم هنيااافق يلع سخنف يلع محوز

 اوا فرا ارمتم حرق © هديا الا كيد الاخ اك هم ؟اًقنخألا

 ماوقأ يلع عمو.« ايش عدصت ال املاح ىلع تابنجلاو اوسرمض ىتح للا مادق

 < كموق ىلإ حنت : هموق نم :لجر هل. لاقف < ناحوص نب دي ز مهيف رضم ريغ

 < كيدي .نيبب لجلا نأو < كلايحي رضم نأ لعت تنلأ 3 فقوملا اذهلو كلام

 وقت عري فن ةنباو | ترا ا نم 5 توما : لاقف ۶ هنود توملا:نأو

 قدنلا ىلإ فلي جلع كلذ فار لف« بزا توقا یو ادای © ةوخأو

 : لاقف سيقلا دبع نم لجر .ماقف < کیلب قم اک ۴ ناز ىلإو

 يقي ال نم هلا باعك ىلإ انوعدي تخت لولاك: لاك هللا باكا E ع وعدن

 ادحاو عشر ةع را هتقتشرف < روش نب ھك هللا يعاد لتق دقو 9 هللا دودح

 تعدو « هولدقف ًادحاو نر هوقشرف هماقم يلحعلا ديبع نب رك ماقو « هولتقف

 * ةصقلا هذه ظفاحلا ركذ انه ىلإ ٠ هوقشرف ردا 2کآ ني

 لزنف < ةيدوألا ضعب يف ينل ةحلط بلاط يبأ نب ا, يلع ىأر : يبمشلا لاقو

 ةيدوألا يف الد كارأ نأب رھ 0 : لاق م هبجو ع نع بارتلا حس

 : ىبعصألا لاق « يربو و يرجت و ا ا 11 لاق غ < الا مون تو

 امل الع نأ ةياور يفو ٠ ينوج يف جومت يلا ينازحأو يرئارس يرجبو يري

 لتق الو < ةنس ني رشعب :مويلا اذه لبق تم يتبل : لاق ةلاخلا هذه ىلع هآر

 : لاقف لجر ايلع ءاجو « اهيلع نوكبي هباحصأو يل E ريب زلاو ةحلط

 مبالا : لوقي هجو هللا مرك ناك و « رانلاب هرشب + لاقف ةحلط لتاقل اونذما

 ناز ان فات تما نر اا ناو 7-5 نم كيلإ أربأ ينإ

 : لاقو هاندأو نا رعب بحرف لمجلا باحصأ نم غرف ام دعب يلع ىلع ةعيلط نبا

 يف ام انك و: اعل شا لاق نيننلا نم كابأو هللا يلعب نأ وجرأل ينإ

 i e يخأ نباناي ۲:: لاق مث«( نيلباقتم رس ىلع اًناوخِإ لغ نم 'ةرودص

 هذه كضرأ ضبقأ ل: لاق م « هيأ دالوأ تابعأ نع لأب لجو ۴ ةنالف

 هطعيلف هرع ةظرق نبا ىلإ هعم قلطنا نالفاي < سانلا اهبهتني نأ ةفاخغ الإ نيئسلا

 ةيحان يف لاح رولا .تراللا ناک و“ ضا هيلإ عفديلو نينسلا هذه هتلغ

 ۾ : يلع لاقف < ةنجلا يف اانناوخأ اًولوكيو مب 5 اها دع هللا : لاقف



 ۸Y رك اسع نبا خيرات
 9 ةبجلا يف ةخلطو انأ نك أ مل نإ اذ وه نف « اهتحسأو هللا ضرأ دعبأ ىلإ

E ga O UEتناك  BEEيصوت  ie 
 ارا ااا و ا هب ىد هه كراع نأ اها
 مأال تنأ : لاقو هب رضف ةردب هيلإ ماقف < كلذ نماز دغا سا ذأ رک لانا
 ةميق :ناك : ةحلط نب دم نب يهاربإ لاقو * اذه نوک كلاما كل
 « مرذ فلا فلأ نيثالث ضانلا نم كرت امو لاوم الاو راقعلا نم ةحلط كرتام
 نبا وهو لتقو < ضورع يقابلاو رايد فلأ يتئامو فلأ يناا نيعلا نم كرت
 . نينا و تس ةئشا هلق ناكو < فييقث ةبجان ا نوا ةبس نيتسو عب دأ
 : ريبزلاو ةحلط كبي ةحلط را

 لفسا دحي اولاز الو. ادبا دعاص يف اومنال ةبعص نبا اولتق

 نع یز کا الع تير ہر ارا مز وای لاک
 لوطأالا عاقبلافرطين نصغلاك  الاص .يبر هازج ريبزلا غ

 < ةينباي امل لاقف ماخلا يف اهابأ تأر ةحاط تنب ةشئاع نأ ظفالا يورو
 اهون وأ ةن نالن دعب :هتجرخأف 6 ئدبلاب نر طا نقف ناكل: اذه نم ينياوح

 مآ ةياور يقو < ةرصبلا يف نيترجملا يف نفدف ٠ يش هنم ريغتب مل يرط وهو
 ٠ همحرو هنع هللا يضر 1 ونفدف ركب كأن وود نملواد اورتشا

 رطل اكو تیار نب باج نبل وی رك نع هللا ديبع نب € ةحلط
 ءادردلا يلأو رع نبا نع ىورو < الضاف افيرش ناك - ينوكلا يعازملا

 * امهريغو ليوطلا ديمحو قاحسإ نب دمت هنع ىدرو - ءادردلا مأو ةشئاعو
 هلا لم هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا بأ نع ءآدردلا مأ نع هيلإ ظفاحلا دنسأو
 لغم كلو : كلللا هل لاق الإ بيغلا ربظب هيخأل وعدي لسم نمام : لسو هيلع
 داو < ظفاملا نجح أ كاملا هادرو ٤ هوحشل نمحأ ماماالا هاورو < كلذ

 لسو هيلع هللا لص هلا *لوسز نأ ةثئاع نع «دمحأ مالالا قيرطاننم هيلإ
 لها كي مجرتملا ينعي كك دعس: نبا لاق د” هتل للخ اشو اذإ 1

 يراخبلا قي رط نم قالا هيلإ دنسأو *  ثيدحلا ليلا ناكو < 0

 :لوقأ-) م ركلا ك وكل هللا نإ : لاق لسو هيلع هللا ىلص يبلانا

 يبأ ع ا مأ نع دنأ حييحصلاو < يباحصلا دانس رالا اذه نم طقس



 بيذب ۸

 هلرا ا ا ر: را نما ناال: دلا

 بح اهدشأ هللاا ىلإ اهبخأ ناك الإ لجو زع هللا يف ناباحتملا باق ا: لاق

 اعدامو « كيلا يظر دال ءرملا ءاعد ءاعدلا نم درب ال اع ن يا و

 E دمحأ مامرالا لئس ٠ هلثم كلو : هب لكوملا كلملا لاق ءال ا

 ةا لاق

 دبشو « لسو هيلع هللا ىلص يبنلا: كردأ ٠ ةبتع نب 96 ةحلط <

 ة نموت لم « كارلا

 يورو .هببأ نع ئور قشمد لهأ نم يبللا ةرم نب قزمع نب 2 ةحلط 0

 ناكو ٠ ةحلط ينب رادب فرعتو < اموت باب ةيحانب هراد تناكو ميهاربإ هنبا هنع

 + هلام سمخو زاحملا ىلإ ةيواع«هاقنف < ةيضقلا يف كت اش لوا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور * يردبلا ناتق نأ نإ 3 چ

 ارارق فنانو فاك ذاوا اذإ ناك لسو هيلع هللا ىلص يتلا نأ ةلسرم

 هاور « هيف لوبي مثبارتلا نم ريغي تح ضرألا يق هب هكا ادو ذخأ ضرأألا نم

 ٠ ثدحلا اذه ىوس ةحلط نع ىوري سيل : لاقو بيطخلا

 يشرقلا بعك نب ورم نب ناٿعا نب هللا ديبع نب ىبحي نب +¥ ةحلط 0

 ٠ هريغودهاحم نع یورو < رفعج نب هللا دبعلر ذا . ةفوكلا لي زن يندملا يميتلا

 نم ظفاحلا جرخأو # ٠مريغو ةنييع نب نايفسو يك وو يروثلا هنع ىورو

 ةشئاع نع ينغاب : تلاق ةحلط ةنبا ةشئاع هتمع نع هنع دمحأ مامرالا قي رط

 له : لاقف موي تاذ يلع لسو هيلع هللا ىلص ينلا لخد : تلاق نينمؤملا مأ

 : انلقف رخآ موب هاج مث« مئاص اذإ ينإف : لاق ال انلق 91ش دنع

 تحبصأ دف هيندأ : لاقف هنم كل انأبخف سيح انيلإ :يدهأ هلا لوسراي

 اذه يوري نيثدحلا ضعب نا : نيعم نب ىبحي لاق ٤ هنم لک اف ایا

 وغ ا اع ار دز تکا نم بلع قمة نمر عوتفلا
 هياع هللا ىلص ينلا نأ ىموم يلا نع ةدرب يبا نع ظفاحلا جرخأو * ةشئاع

 اذإف « اينالا يف اهيديأب اهبافع هللا لعج ةموحرم ةمأ يتمأ نإ : لاق لسو
 اذه : هل ليقف الجر لجر لك يطعأف نايد الا لهأب : يقأ ”ةمايقلا موي ناک

 نم'وم لك ىلإ عفد ةمايقلا مون ناك اذإ ظفلب هاورو < رانلا نم كؤادف



 ۸۹ رک اتع نبا خيرات

 نم ظفاحلا جرخأو #* زانلا نم كؤادف اذه هل لاقيف للملا لهأ نم لجر

 : لاقف لجر هءاحف رمح دنع املاج تنك : لاق ةحلط نع دمحأ مامإالا قي رط
 غرف دقه كاذ امأ : لاقف « كل ًاريخ ءاقبلا ناك ام هللا كاقبأ < نينمؤملا ريمأاي

 قم نيةحلط ناک # رارب ألا عم كافوتو ةبيظ ةايح هللا كايحأ لق نكلو < هنم
 + ا نبا راتو هلاك 5ا 5: ةت ناک و دکل ا م ؟فادعك وم

 هقثوو < ثيدحلا اص وه : دمحأ ماموالا لاقو « ةئيدملا لما يعبات نم وه

 هنيدح يف هب ساب ال في رش وه : بوقعي لاقو < دمحا ماموالاو نيعم نب يي

 : ناطقلا يحي لاقو < هنسح ثيدحلا جيحص وه : ةعرز وبأ لاقو « نبل

 ةورع نع يوري ثيادحلا ركنم وه « يراخبلا لاقو <« يوقلاب نكات

 نرع ةرمجو ةدرع نع فورعملاو < بجاو ةعما موي ل LE وف ص ةشئاع نع

 ب. قاتلا لاقو کا اتنا دت لق یتش لا نانا تاک ةشئاع

 ٠ ةئامو نيعب راو نامث ةنس ينوث : نيعم نبا لاق ٠ يوقلاب

 ٠ قشمدب عبلا ةءآرق ىلإ بوسنم < يتشمدلا يعبسلا نب 26 ةحلط
 “اج قي رک اچ یان

 يدع وبأ بالك نب يصق نب دبع نب بهو نب ريمع نب 26 بيلط 3“
 لسوأ هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمع ٍكلطملا دبع تنب ئورأ همأو يشرقلا

 < كومريلا موي لتقو < نيلو الا نب رجابملا نم ناکو ء٤ ًاردب دېش هنإ لاقي

 كلذ ىلع عمجأ < ةناثلا ةرحملا يف ةشيلا ةرحابم نم ناك نبا لاقو

 هرمع نب ردکنلا نيبو هنيب لسو هيلع ام هللا ةلونعر اوا عا لأ
 هركذي لو.« كلذ تيثأو اردب دبش نيف ع نب دم ه رك ذو « يدعاسلا

 راد يف بيلط لسأ : دعس نب دمع لاقو « رشعم وبأو قاحسإ نباو ةبقع نبا

 قحأ نإ : تلاقف < ثملسأو ادم تبت : ال لاقف همأ ىلع لخدف جرخ م < ةرألا
 هيلع ةردقي ام لغ ردن انك" ول هللاو © كلاخ نبا تادضعو. ترزاو ا: نم

 ? هيعبتتو يملست نأ كمني اف « هامأ اي : لاقف < هنع انيذو ةانتل لاجرلا

 :لات قهادخإةتركلا- غاقلوعأ عنصت ا٠ رظنأ : تلاقف ٤ ةرج كوخأ لسأ دقف

 نا تدہشو هتقدصو هيلع تملئف هتيتأ الإ هللاب كلأسأ يلإ اا

 مث« هللا لوسر ًادمع نأو هللا الإ هلإ ال نأ تدمشف : لاق < هلا الإ هلإ ال



 بيده 5
 مايقلاو هت ردن لع ابا ضحتو ابن :انلب لسو هيلع هللا ا٠ ىلصت# يبلا دعت دق تناك

 ا سیو ف 06 رواش سن هب لب اک « هرماب

 ىلإ بيلط :دمعف « ا ملسو هيلع 1 لص ينال اوضرع شيرق نم ةدعو

 « هالخ ی وبا هنود ماقف < هوقثوأف هوذخأف اهب هجش ةب رض هب رضف لبج يبا

 + تلاعفايد ادع قود [خره هج نر لقاك لطا كذبا نیت الار یار الیاف

 : اولاق < ىلاعت هلل دنع نم قلاب ءاج دقو هلاخ نبا, نع بذي موپ هئابأ ريخ

 لبقأف « هريخاف بحل يلا ىلا مهضعب جرخف <« معن : تلاق ؟ ادم تعبتا دقو

 ! بلطملا دبع نيد كك ر تلو ادهم. كعابتالو كال جت : لاقف:اهيلغ لخد ىتح

 تنأف هرمأ رهظي نإف < هعنماو هدي ضعاف كيخأ نبا نود: مقف كلذ ناك, دق : تلاقف

 ر ريتك ف ات عدوكم دارهم لح دقن أ درانعأت

 ىوريو ٠ فرصنا م? ةبطاق برعلاب ةقاط انلو : ب وبأ لاقف «!كيخأ نبا يف

 ترب تلا !ىودأ نآ

 ا و یخ یف اسا هلاخ نبا رصن اديلظ نإ يهد يد یا مدان يلا اطا

 هما تربخا الف « ىمہسلا ةريبص نب فوع بيلط هب رض يذلا نإ : ليو

 نينالثو هلم نبا وو قيدانجأ موب لتق ابيلط نإ : ليقو <« تنبلا تلاق كلذب

 هل سيلو ًاردب دبش هنأ ىلع. تاياورلا رثكأأو.« كومريلا موي لتق ليقو < ةنس
 ٠ ةرشع ؛ثالث ةينم لعق ناكاو بقع

 يدسأألا ناوحج نب رتشألا نب ر لفن نب لفون نب دلي وخ نب 26 ةحيلط ب

 هللا للص يبنلا ىلع مدق م < بازحألا موب نيكرشملا يف ناك ۰ .يسقفلا

 55 ىيدغلا كب يأ رع قضوا ذو دترا م« لسأف عست ةنس لسو هيلع

 لوس نشم EAS E نيملسلا عم هل

 دهشو دهاحو ماشلا ىل ىلإ جرخ م« ًارمتتعم ةكم مدقو رسأ م « ةنفج لآ ع

 فلأب دعب ناكو + دعس نبا لاق  ©.:شرفلا بورخن ضعت دهشو ب6 كومرإلا

 رشع ةعستب ةيسداقلا موي ةديبع أ ا *  برالاب هريدل و هتعاحشو هتدشا سراف

 هدأ دمخ نم ألا هع لب ةقلش بأ نأ: يدقازلا وزو اچ ةحيلظمهنم الحر

 هاف ٤ هدضع يف ناك حرج يوادني ةيلاعلاب دب ز نب ةيمأ ينب ؛يف الذان ناكو

 لک آر الا : ارج ىلإ نان حنو اهيداشا نحت الور نارا



 ۹۱ رک اسع نبا جرات

 نم طبه نيح هيلا ىتح لسو هيلع هللا یلص هللا لوسرا اتراعم جرخو هرامح
 هيلع هللا ىلع هللا لوسر مخ الف < دسأألا آرا ىلإ هعم 1 3 ا
 يوادي ارش ماقأف < ةبقعلا نم عجرو نيملسملا عم فرصنا ةنيدملا ىلإ لسو

 نم ارش نيثالثو ةسخ سأر ىلع مرحلا لاله ناك الف ٠ ءىزب یتح هحرج
 اا ةدقعوب تلاد ىلع هلعتساو لسو ةيلع هللا ىلص هللا لودر هاعد ةرجملا

 «منعوج كيلع قالثت نأ لبق مزغاف دسأ ينب ضرأ درت ىتح رس + هل لاقو
 نوسم ةب رشلا كلت يف جرخف < اريج نا مدعم نمو هللا يوقثب اوو

 يوذ نم ةأرما ديري ةنيدملا مدق يلع نم الجز نأ هجاه يذلاو <« ةئامو

 رخو يباحصلا ةرهص ىلع لزاف < ةباحصلا نم لجرب ةجوزتم * يلع نم هماحرأ

 مهاوعدب اهعاطأ نمو اهم وق يف !راس دق اهکر ت دلي وخ. ينا 46 لل نأ
 ےل [نكااؤني نأ قودي لسو هيلع هللا لص ال ترک لآ
 احرص مل نإف 3 هفارطأ نم بيصنو هراد رقع يف دم ىلإ ريس ) : اولاقو

 لع جرت « اهب انيرأ دق ل ايلا نوتم ىلع جرخنو < ةنيدملا بئاوجن  ىعري

 دق اسك مج انيقال نإو < كردن م 7 انبصأ نإف < ةبونحلا بئاجنلا
 تاقمأ بئاجن انعمو < مهعم ليخ الو ليخ انعم « ادع برحلا انذخا

 ٤ ًارهد نواف ال مف > 0 « ليخلا

 :لاقف ثراملا نب يق هل لاقي مهم لحر مهيف ماقف < عمج ممل بوثي الو

 انزاد نإ < بهتنمل ةببن م امو < رتو مهلبق انلام < يأرب اذهام هللاو < موقاي
 NES فک شي رق عمجك عمج انلامو < برثي نم ةديعبل

 < لبوالا اوطخما دق اوراس م « هتوبلطب رتو مملو < اهرصنتست تملا ا

 « مهئانإ ىوس لئاقم فلأ هيلع ريبكلا ددعلا عم حالتتلا اواحو ليلا اوداقو
 < كتفتأب نوززنتف « اولك نإ لجر ةئامالث يف اوحرخت نأ مدبج امنإو
 نأ كلذ داكف < يلع ةربدلا نر نأ نمآ الو « :E ن وح رکو

 ندا ا6 رعت تدخر الفا فاع مانع مو قررا ف کک تشر

 لص هللا لوصو تلف زباب هرتأف رسو هلع هنا لص لا 4إ هبا. بهذ
 كتف « ًاليلد يئاطلا ممم جرخو هباحنصأ يف جرخف < ةملس ابأ لسو هيلع هللا

 ارهتتاو < رابخألا اوقبس ىت ًاراهيو اليل مهب راسو < قي رطلا ننس نع مهب



 اتيت ۹۲

 اراخأ غ < مج يلع ناک ياا ينب فانتم, نم ام وغو .نطق فدأ لإ

 نوقابلا رفو « كيلاملا نم ةئالث مهئاعر نم اوذخاو < مهيلإ هوعضف مهحنرمم ىلع

 < مدع ORY يبأ عمج مورذحو « ربخلا موربخأف مهعج اًداحف

 قرفف < قرفت دق عملا دجوف ءا ااا دلو اك دو لك يف عجل قرفتف

 4في تماقأ ةقرف .: ١ قزف. ثالث مهلعجف « ءاشلاو معنلا بلاط ی هناحصأ

 نو عيلطلا_قداردع ال نأ اهلا روا یتش نيتيحان يف اتراغأ ناتقرفو

 لماع ةقرف لك .لع لمعتساو <« اوقرتفي ال نأ مثرمأو < هدنع الإ وتبي ال

 ردخناف < ًادحأ اوقلي ملو ءآشو ةالبإ اوباصأ دق نيلاس امي هيلإ اوتأف « 3

 ةا ل اوراس الف < ىاطلا هعم_ مج رو اجار ةنيدلا ىلإ هك تفي ا

 ع < منخملا نم هاضر ليلدلا يئاطلا ىطعأف 3 ئاغ اتقا ايا ةا ول اللف

 يتبام مسق م < سجا جرخأ من < ًادبع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل. جرخأ

 اولخد .ىتح اهنوقوسي ءاشلاب و. معنلاب اولبقأ مهناهس ..اوفرع الف < هباحصأ نيب

 نم رف ةع نا يلكلاو يدقاولا قي رط نم دعس نبا ىورو ,٭ ةنيدملا

 عست ةنس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اودفو دلي وخ نب .ةحيلط ميف دسأ يب
 هددحو هللا نأ اندهش انإ < هللا لوسراي : مهملكتم لاقف دجسملا يف هوفاوف

 يملا ليلا عري هللا لوسر اي كانئجو < هلوسرو هديغ كناو هل كيرشال

 0 هللا لزنأف « مس .انءارو نمل اا عب ب انيلإ ثعبت 5 ةبعص ةئس يف

 کر نع هن لب اا و ار الف السا قا كاع نرتمو)

 وتب مو e RF مهيف ناک و وا یک نإ نایرالل کده نأ

 الف - ةدشرلا ونب متنأ : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ممل لاقف دسأ يتب نم كلام

 جرخ ةحيلط نا فيس ىورو # ةملس هوخاو ةحيلط دترا برعلا تدترإ

 i هيلع هللا لص يبا عجوب ربا هغلب ام لسو هيلع هللا ىلص يبنلا دبع يف

 ندا. لع جلغ دق 0 أذ < ةئايلا طاع ل تاو ف

 سانا اعدو < ءازيمسب ركسعو « ةوبنلا ةحبلط ىعدا ىتح ةاليلق الإ ثبلي
 هلل ىلص هللا لوسر ىلإ هيخأ نبا ةالابح ثب و « ماوعلا هعبتاو هرمأ ىلإ

 هيتأي يذلا نإ .: لابح لاقف < هربخ هريخيو ةعداوملا ىلإ هوعدي لسو هيلع
 دقل + لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف < نوخي الو بذكي ال يذلا نونلا وذ



 ۳ رک اتبع نبا خب زان
 هيلع هللا للص ينلا لاقف 6 دلياوخا نبا انأ : لابح لاقف « نأشلا مظع اكلم ی
 لش ٠ ةدرلا يف لتقف ءاج اک هدرو < ةدابشلا كمرحو هللا كلتق : لسو

 لع تانس يأ نب نانس ىلع مدقف روزألا نب رارسض لسو هيلع هللا يلص ينلا
 يبنلا باتكتب اهريغو ءاديصلا تيب مههفو ءاديصلا ينب نم ءاقرو ينب ىتأ م « يعاضق
 راق اذؤو اق ميرا لاف الل ار تحرض لية وعأو ل مولع سالم
 « همالسإ ىلع تبث راسم لک اولسارو « ةحيلط ىلع بعشف سعقف ينب نوماسي ءاقرو

 نآ اًضيأ فيس ةياور ينو ٠ باث ايشاف كلام ينب يف ذئموي مالسرالا ناكو
 <« كلذ يف دسأ ينب ىلع هلامع ىلإ روزأألا نب رار. هجو لسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ثعب نم عيمجو وه ماقأف < دترا نم لك ىلإ كلذ يف ثعبو مايقلاب هرمأو
 نإ م « ةحيلط رمأ يف اوعزانت دق ثراحلاو نادعسلا ناكو < كلذ يف هيلإ
 2چار ادق ناسي قا ار ةر ارب اع ا لا

 تما قب رو نييدعسلاو ثراحلا ينب ةماع مو ءاريمسن نورفاكلا کلو

 ذئموي نوملسملا لزي لو < هرمأ يف رظنو ةحيلط قرطأف < ةحيلط ىلإ اوعمتجاو
 < هوفاخأو : ةحيلط نوملسملا .يجشأف < ناصقن يف :نوكرشملاو ءامتو دايدزا' يف

 نحف لسأ دق رک و < ةمب ناكو لالا ليلسلا نب فخ هل .اوسدو

 : رعاشلا لوقي مملو < كاملا ينب ةيقب ناكو « همالسإ

 لاضتلا بقت للغجي ابكم ٠ هيدي ىلع لامل حونج

 : هل نوملسملا لاقف فريشلاا نتن لئابقلا يف راس ا اذإ فخ ناكو

 « هفيس هاطعأف ةحيلط هيلإ لسرأ هعمتجم يف زاص ايلف هيلإ راسف < ةحيلط كنود

 قيطف ٩ هموق نم لاجر هعمو هنم اند مث « هل: هذحشف زارجلا هل لاقي ناکو

 < هيلع اًئثغم ةحبلط رخو < فيلا هيف لمعي لف < هيلع مانو هتماه ىلع فيسلاب
 امأو © فوعو رارض لمع نم اذه .: لاق قافأ الف < هولتقو اقتحم هموق ذخأف
 : كلذ يف ةحيلط لاقو « اذه يف امل ناعبات اههنإف يعاضقو نانس

 (3) رارسو هنود رع  يقابو ١ ةليح توملا يب يولي ال تمسقأو
 رارض رارلاب اهنه برشيو هعورأو اننا فوع نع كفنأو

 : هلوقب رارض هباجأف

 رايد نيملسلاب تحزن نإو ..اًقئاخ نايزخ كفنت ال تمسقأ



1 
Aiبيده  

 راوجو انني ىلرق عطقتو علاط(2)كرثلا عارفا ج كفتأو

 الإ الس هذخأ الإ قبي مل ىتح ةخيلط ىلإ فيسلاب م يذلا وه ًارارض نأ يورو

 اذ يف ةبرضلا كلت تعاشو ء فيسلا هنع ابف زارحلاب ارض ا

 الف < ةنيدملا ىلإ ربخلا ىفو <« ةحيلط يف حالسلا كيحيال : اولاقو < نافطغو

 فاخ ينعي يحش دقلو ةرومأ».امنإ : لاق سو هيلع هللا لص ينا ربخلا غلب

 اناعا فلا كال نافل دال تديو هان. دق ناز رجلا ناك نإو

 مثو ريخلا مهاتأ ىتح,نوملبملا ىلا امل ثيح ةنتفلا تدادزاو < امل ةنتف تراصو

 < ناصقنلا نودلسملا فرع رجلا عاش الف « لسو هيلع هللا ىلص يبنلا توب كلذ ىلع

 لزن ينحيئاذلا فوع نب رامتاوذ اار نما راطتساو ةحيلط يلإ سانلا«ضفراو

 ةئاغسمخ ةليدج نم يعم نأ يئاطلا مال نب سوا نب ةماك هيلإ لالدأو ٤ انئازإب

 نب لبلبم هيلإ او > لمرلا نیو درس الا at نحف ل کمد ناف

 اغإو < ديف لابجي فانك الاب نحنف رمأ کد نإ ثوغلا دح يعم نأ دب ذ

 « ةيلهاجلا يف فلح ؛يلطو ونال غ العلا ليلا قت ھن 5 “يطا تبدحت

 * يلع ىلع ديمو نافطغ تم دخا لسو هيلع هلا ىلع ينلا ثعبم لبق ناك الف

 هنيب ام عطقف فوع كلذ هركف « اهتلي دجو اهثوغ ةيلهاجلا يف اهراد نع. اهوحازأف
 داعأف "يلع نم نيبملا ىلإ فوغ لسرأو « ءال ا ىلع نايا عيابتو « نافطغ نيبو

 لوقي كلذ يفو < نافطغلع كلذ دتشاو < هرود ىلإ اوعجرف مرصنب ماقو مهفلح

 : يرازفلا .نصح نب .ةنييعل فوع
 ارنوك كسأرب حطناف كلام ابأ ١ ىرتام ك ءاس ناك نإ كلامابأ

 اريمحو نيترلا تيمح دق اك .(9) هجو طوش نيب ٠ يامل ينإو
 ارسحو نيعراد موق ثوغللو . اسراوف محلل. يلوح تک رتو

 :لاقف نافطغ يف نصح نب ةننيع ماق مشو هيلع هللا لص هللا لوسر تام الف

 فلملا دحل ينإو « از قب نيبو خيام مطقا انس نانا هد هلح ف رعأ ام

 نيفيلحلا نم ن عبنت نل, هاوو ةحيلط عاش ميدقلا يف اننيب ناك يذلا

 هوعب أف « ةحيلط قبو دمحم تام دقو « شی رق نم اينن عن نأ نم .انيلإ ا

 ناك ام الإ ةخيلط: ىلع صو نافطغو ا تعمتحاف « اولعفو لا ص

 مهلي نمو ةرازفو < ءاريمس اس تعمتجاف « ةثالغلا لئابقلا ماوقأ نضاوخ نم



 3 رک اسع نبا خي راث

 دعس نب ةبلعث تعمتجاو < مهضرأ دودح ىلع ”يطو < ةيمط .بونجب نافطغ نم

 اوقرتفاف < دالبلا مهلمحت لف ةذب رلا نم قرب الاب سبعو ةرم نم مييلي نمو
 ناكو « ةصقلا يذ ىلإ ىرخألا تزاسو 4 قرب الاب متم ةقرف تماقأف : نيققرف
 لهأ ىلع لابح ناكف <« لابحي ةحيلط مدمأو < ةناتك_ ينب نم سان مهيلإ مضنا
 كالت تعمتجا . الفا« دمو لئدلاو ثيل نم بشات نمو دمت نم ةصقلا يذ

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا 2 نم “يشب ماق ناك نمو .نانشو رارض بره عوجلا

 ريدا ركل بأ :اوربخأف < مهعم ناك نم ضفراو ركب يأ ىلإ دسأ .ينب ف
 لم هللا لوسر سل ًادحأ تيأر امف : روزأالا قبب رارض لاق « رذحلاب .هورمأف
 اح اک رخ ا طايركللب نينأ ےہ خاشع اکا مآ ملسو هيلع هللا
 دوفو.تقلتو < “يظو نزاوهو نافطغو دسا دوفو هيلع تمدقو < هيلع الو هل

 يتلا وتم نم ةرشاعل ةنددملاب :اوعمتجاف < ركب يبأ ىلإ .عزوحف' ةماسأ: ةعاضق
 هنإف سابعلا الخ ام :راصنالاو ني رجاهملا هوجو ىلع اولزنف < مسو هيلع هلل لف
 نم الم عمتجاف.< ةاكزلا نم اوفعي و ةالضلا .اوميقي نأ :اوضرعف < مهزني مل
 نمر لادبعو يلعو ناؤعو رم ج رخو « .نوديرب ام اوغلب تح كلذ لوبق ىلع ملأ

 ءار 6 ابأ نوبلطي مهلاثمأو ادعو ريبزلاو ةحلطو فوع نبا

 : ممل لاقف ربنا هوريخأف هودجوف هوت أف < راضنألا يف وه : محل ليقف هنع اولأسف

 انرمعلف < دونجا. عجرتو سانلا نكسي يتح معن .: اعيج اولاقف ۴ كلذ نؤرتأ
 9 نيملسملا نم .لجر الإ:انأ لهو. : لاقف. اهب .اوحمسل دونجلا تعجر دق ول
 اق هيلإ اوعمتجا الف < ةعماج ةالصلا ىدان ادجسملا: لخد الف < مهلإ انب اوبهذا
 رم الا اذهب لكوت لجو زع هللا نإ : لاقو هيلع ىنثأو هللا دمخ « اًبيطخ مهيف

 برعلا دوفو نم ًادؤفو نأ ٠ يقلب .هنإو < هكر ت :نم لذاخو همز نم رصان وهف
 هوطعأ ام. الاقع ينوعنم مهنأ ولو الأ < ةاكزلا نويأي و ةالظلا نوضرعي اومدق
 ةمذلا تئرب الأ. < مهنم :هتلبق اه مهضئارف نم مسو هيلع هليا لم هلا لوزا
 لع ةقدصلا لقع تناكوا< ةنيدملاب هتليلو هموي دعب هدجأ دوفولا ءالوه نم لجر نم
 دجسملا يف مهنم يتب ام ىتح سانلا باقر نوطختتي اوماقف « ةقدصلا عم ةقدصلا لهأ
 « ةنيدملا باقتأ نم بقت ىلع مايقلاب الع رمأف:« هرمأب مرمأف ًارقن اعدم < دحأ

 صأو 6 رخآ بقنا ىلع .مايقلاب ةحلط رمأو < رخآآ بقن ىلع مايقلاب ريبزلا رمأو

 م



 دع ۹۹

 و و ا يف دج وع اراپ داترالاو لباب كلذ آزاد نیب ةر نب ا ع

 « اهيف مثوعمطأو ةئيدملا لهأ ةلقب موربخأو م ا ىلإ دوفولا رياطتو < لجر

 ار دقو 4 :ةرفاكت نرالا نإ : محل لاقو ةنيدملا لهأ عمج ركب ابأ نإ م

 < ديب رب ىلع کنم ماندأو« ارا مأ و ًاليلأ نوردت ال إو ةلق كم مدفو

 اودعأف « انببأ انذبنو مهيلإ مهيلع دقو < مهنم لبقن نأ نوامؤي موقلا ناك دقو

 مهفصأ اوفلخو < ليللا ع م ةراغ ةئيدملا اوقرط ىتح انالث اوغبل lê > اودعتساو

 ماوقأ مهنودو ةلتالا 0 باقت ألا راوغلا قفاوف < محل ًاءذر اونوكسل اسح يذب

 اومزلا نأ مهلإ 1 ريخلاب ركب يبأ ىلإ اواسرأو < موههنف نوجردي

 ودعلا شفناف © مهإإ حضاونلا ىلع دحسملا لغأ يف جرخو « اولعفف متاكم

 ءاحنأب ءدرلا مهيلع جرخف < اسحاذ اوغلب ىتح مهليإ ىلع نوملسملا مهعبتاو

ECهدهدتف « لبوالا هوجو يف مهلجرأي اهوهدهد 0 لابحلا اهيف اولعجو اهوخفن  

 اهرافن "يش نم رفنت الو اهيلع مهو نيملسملا لبا ترفنف < هل وط يف ين لك

 <بصي ملو لسبع رصت ملو « ةنيدملا تاخد ىتح امنوكلي ام مهب تجاعف « ءانأالا نم

 : ةئيطحلا لاقيو سوأ نب ةئيطحلا وخأ سل نب: يطع كلذ يف لاقت

 ركب وبأ حامرلاب ىدحي ةيشع يتقانو يلحر نايبذ يتبل ىدف

 (2) يرجت الو رضت ام دنج هلو اهياكر لاجرلاب تراط ةيشع

 يرجي الو ديزي نإ ام ردق ىلإ ىهتنف لاجرلاب ىدهدي نكلو
 نهدلا تحي نمدعايف بحقل  هقاذم ”قاذت دانجأ فو

لذ يف نايبذ ونب و مث ةدترملا نم ةانم دبع ونب تناكو : يغيللا هللادبع لاقو
 رعألا ك

 : اسح يذو ةصقلا يذب

 كش OES E لوطمر انما

 ريظلا ةمصاق هللا رمعل كلتو هدعب ناك اذإ اركب اغثرويأ

 كلا ةيعار سح متيشخ الهو 4 اندفو متددر الهف

 رهدللا نم يلإ ىلحأ وأ رمتلاكل ومتعتق مولاس يلا نإو

 زاها مهيلع اومدقف « رباب ةصقلا يذ لهأ ب ۾ اونعب و < نهولا نيملسملاب موقلا نظف

 « مييف هغلبي نأ اعل ةدارإ يذلا هللا E نوري ال6 موربخأ نيذلا يف

 ينمي هتليل زاجعأ نم هتيبعت ىلع جرخ غ < نمانلا يبمف.ًايهتي' هتليل- ركب وبأ تابو



 ¥A رک اسع نبي راث

 دي وس ةقاسلا ىلعو « نرقم نب هللا دبع هترسم لعو 3 نرقم نب ناعنلا هثنميم لغو

 اف < دحاو ديعص يف ودعلاو مو الإ رحفلا علط اف ¢ باک را هعم نرقم نبا

 «مهتليل زاجعأ اولتتقاو < فويدلا مهيف اوعضو وج اتم الو انت نحل دلار

 < لابح لتقو < مرهظ ةماع ىلع موبلغو « رابدألا مولد ندع وكلا نا اقا ف

 اهب عضو الن الف < حتفلا ننک شا: يقي ار ره دوس کو اکا
 ونب بشوو « نود ضا ام *لذف ةقيادملا ىلإ عجرو « ددع يف نرق» نب نامعنلا

 زم لعفو « ةلتق لك مواتقف نيملسملا نم مف ناک نم ىلع سععونب و ناييذ

 يف ناتقيل ركب 0 فلحو < ركب يأ ةعقوب نوملسلا رسو < مهلعف مرو
 نب دايز لوقي كلذ ينو < ةدايزو نيملسملا نم اولتق ةلتق 0
 يعيمتلا ةلظنح

 JE EELS ماا کک كا ا ماد
 لاح کمو علو اع اار لک حارأ

 : اضيأ تلاقو

 درا طاكرت الار کک رک کاتا رو اا

 ركب !وبأ لاجرلاب وعسياةحيبص ١| اتهمايق دنع  برحلل اوربص امف
 ربظلا ةمصاقي ٠ انهن نايبذو اجابت فدأب سبع يب انقرط

 « ةليبق لكا يف مهتيد  قلعاتابث امه نوملسملا دادزاف < كلذ الإ عنصي مل 5

 تاقدص ةنيدملا قرطو < ةلببق لك يف مرمأ نع اعاشقنا نوكرشملا اهل دادزاو
 يف ناوفص م« يدع غ٤ ناقرب زلا مث < ناوفص نب يدعو ناقربزلاو ناوفص رفن
 ناوفصب رشب يذلا ناكف (2) هرخآ يف ثلاثلاو « هطسو يف يناتلاو < ليلا لوأ
 يذلاو ©« فوع نب نمحرلا دبع ناقربزلاب رشب يذلاو « صاقو يأ قاش

 : علط ثيح مهاكل سانلا لاقف « ةداقق وبأ ليقو « دوعسم نب هللادبع يدعب ب
 ريظاب ىدان اذإف < نارب نسیلو ناخ اذه « ريثب اذه : اک توا لاق كي
 «ةماسأ جرم نم .اًموي نيعس ,ماتل كاذو < هللا كرسف ريغاب ترشب املاط : اولاق
 هل لاقو.ةنبانملا لع .ركتي قبأ هفاختساف < مايأو :نيرهشلا كأ دعب ةمانأ مدقو
 قلا قد لإ ارجو نيبال ر چرخ مک كربظ وعراد اوجرأ : هدنجلو
 هلا كدشنت : نوملسملا هل لاقف < ربظلا كلذ ىلع باقن الا ىلع اوناك .نيدلاو

 ۷م 1 8



1 
 بيده ۹۸

 سانال نكي مل: كسفن:ضرغت نإ كنإف < كسفن ضرعت ال نأ هلا لوسر ةفيلخ اب

 او :: اقف رخآآ ترمأ بْيصأ نإف الجر ثعباف < ودعلا ىلع دشأ كماقمو « ماظن

 ناعنلاو  ةصقلا يذو اسح يذ ىلإ ٠ هتيبعتب جرف < يسفنب نیسو الو هلمفأ ال

 0 ااعتقاف قرب الاب ةذبرلا لهأ لع كن قح لع ان دي وتسو هلا بعد

 اب اک ورد ورد اتراطر ارا ةئيطللا [نخأو _اًقوعو ثراخلا هللا مزهف

 ىلع مارح : لاقو دالبلا ىلع نابيذ ينب بلغ دقو < اًمايأ قريألا لع ركب وبأ

 لغ الذ, واما ا ا ذإ ذالبلا ةذه لع اوكلمعي نأ .نايبذ يم

 وب تءااخ ٤ سالا حماسو هنم اورج يذلا بابلا يف اولخدو ةدرلا لهأ ىلع

 عن مالع : اولاقف ةئيدم اب هوتأف < اهتم اوعنمن < اهولزنيل ممطزانم تناك ی يهو ةبلعت

 لو يتذقنو يهوم اهنكلو « داليب مل تسيل ذك : لاقت 2 اندالب موزا نم

 ينب ىلع سانلا ةذب رلا دالب : رئأس ىعرأو < نيملسملا لويلت» قرب الا یو متو

 نيب و سانلا نيب عقو دق ناك لاتقل نيملساا تاقدصل اهلك اهامح غ٤ ةيلعت

 سايب ذو: نسغ تضف الو < ضعب نم مهضعب كلذب عن < ةقدصلا ا

 ماقأف ف اييلإ ءآريعم ن نع لحنراو < ةخازبلا ىلع لزن دق ناكو < ةحيلط ىلإ اوز

 قي ألا موي يف ةلظنح نب دايز :لاقو « اهيلع

 ااهتلا بلب :نايبذ ىلع اندبش دق قراب الاب اموی و

 اباقعلا كرت ذإ قيدصلا عم... فوسن . ةيهادب ٠ مانبتأ

 ةريغملا نب ديلولا نب .دلاخ ىعأو < اهب  ماقأف ةنيدملا لع .فاخ ركب ابأ نإ م

 نم لتاقيف رضع ةيحاض يف ريسي نأ رضا 16 < سانلا هعم بدنو « هللا نفَئاَس

 ناد اب اتکا كم لتاقيف ةماملا ىلإ ريسي من < مهنم مالسإالا نع دترا

 حاطبلاب ت ثا مث < ةخازبلا ىل 1 هیوا نوک مث« فانك ألا لع 'يلطب أدبي

 هيجوت لبق ايدع تپ دق رک وبَأ ناكو ٠ هربخي ىح موق نع لحرب .الو

 « ربيخ ىلإ جراخ أ کوا خا مرک الاذل اعل ناس ايلف ٤ هب طبت خرم الاخ

 يل تھ فانك" الاي ةيقالي یتح ام هيلع بصنم هنأ :ًادلاخ لعأو

 جداخ هنأ ب ظا هلا ىلإ حنجو ةخازبلا نع ”راوزاف دلاخ ج رخو

 : اولاقف ماعدف يدع مهيلع مدقو < ةحيلط نع مأطبو « كلذ اًئيط ذعقف

 a نحيبيل موق كاتأ دقل + لاقف ًادبأ ليضفلا ابأ عياب



 ۹۹ رک اسم نبا راث
 ةخازبلاب تلل نم جرختست ىنح انع ههنبف شيلا ليقتساف : هل اولاقف زبك ألا
 يدع ی “مترا وأ مهلتق هدي يف مو ةحيلط انفلاخ نإ انإف < انم

 كا عمتي الث ينع كأ .دلاخ اي : لاقف حتسلاب وهو ادلاخ
 « مهب لغاشتو رانلا ىلإ مهلجعت نأ نم كال ريخ كودع مهب برضت لتاقم

 ال ولو « ددملاك ةخازب نم موتأف ممناوخإل اولسار دقو مهيلإ يدع داعو لعفف
 رسن الا وحن دلاخ لّتراو < ميمالسإب دلاخ ىلإ يدع داعف «اوكرتي“ مل كلذ
 "يلع يحانح لأ ةليدج نإو رئاطلاك ًئِط نإ : يدع هل لاقف ةليدج ديري

 يدع ماتأف ٠ لعفف ثوغلا نياك هيدي كل ذقعتن نأ هللا هد امايأ ينلج أف
 لأ مهتم نيملسلاب قلو ٤ ممم ءالسوإب هاف هوسات :ىتح مهب لزب الف
 الاخ نإ م < ةكارب PAT يلم يف دلو 24 ری بكار
 کش ثلا نم عمج هيلعو هب لزن ىثج رمغلا ىل اک رام چک

 ةخازبلا ىلع نوك ر شملاو .ةحيلطو < ةنحيلط ..ىلإ ماجلأو مهمزهف دلاخ نب ةلضن

 مرخآ ملوأ رظتني رمغلا ىلع نوملسملا ماقأو « هلوقب نولمعيو مل عجسي
 : كالذ يف لجر لاقف

 ءآزجا ريخ لانطبألا :كرتممو . اهدالب يف اتيط ابنع هللا ىزج
 ءآبخ لكب تولأ' اصلا ٠١ اذإ ىدنلاو ةحامسلا تايار لهأ م
 آو ةنتف يئدانم اوباجأ امدعب نيدلا ىلع اوهر اوبرض م
 ءامد. حاتمرلاب مهيلع. تجثو... ةنوملسي ال . رمغلا .انوبأ .لاخو
 ءاعدو ىهذ هذ مصقلا اسهتمو ٠ ةخازب ج الری | اع غشا دراو

 حق الو کزجو ا قيمي عصي ال هللا نإ : ةحيلط مل عجس امم ناكو
 ا ويال دخاوري اترا هللا اورک ذاف اعيش مرابدأ
 لوقي اعو هنع اتدح :دلاخ هل لاقف ةحيلط رمأب كاع ناكو دلاخ هب ينأو
 TT ب تا عزف “کا
 < (3) بديلا نلتقيل < برينلاو درقلاو : لاقو + ماشلاو قا رملا اتكلم نفابيل

 8 . برب لهأ جتني تح < بوضن لازن E هللاو < بدنج لا كوخ 1
 نا ترمأ : لاقف ةحيلط مهيف ماق ةخازإلا ىلإ رمغلا لها زرا ال : ديبع نب دیعس

 هدونج ېع مث ٤ یوه نم اهتلع يوې ٤ ىمر نم اهب هللا يمرب < ىرع تاذىحر اوعنصت
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 * نيعب نايت أي ٤ نيعف نب رصن ينب نم « نيمهدأ نيس رف لع ٤ نيسزاف اوبا ١ لاقو

 0 نيتعيلط ةماسو وه جرخف « نيعب EE نب رصن يتب نم < نيسراف اوغعبف

 ياا ا رفا نتا ميت يب اأ مضت نب: ةا ةا كاز الاخ نإ

 نيب اهف اوقتلاف < ةعيلط اناكو راب وخ ينبا ةماسو ةحيلطب ايقتلاف + نالحملا

 الف < نيك رشملاب نالسلا ضف: اولواشتو اوقتلاف < ةخازبلاو رمغلا نيركسعلا

 هؤعديإ النا هليل لع نأ اک لع دقو « هاب رقي نأ ةشاكع يشخ

 هيلع لجرل كلذ لاقو < لازن ةحيلط اي : لاقف هباجأ الإ لازتلا ىلإ دحأ

 EA ملف < تباثل ةملسو ةشاكعل ةحياظ زربو E جافن کب

 هافنتك اف يلك ا هنإ ةمل اي هيلع ينعأ : لاقو ةشاكتع ىلع ةحيلط راغأو < هلق

 نطو اس يذ موي: يف .ًالابح : تباصأ ركب :وبأ, ناكدقو < افجنر مع « هالتقف

 : اهلتقم دنع ةحيلط لاقو < قرب الاو ةصقلا يذ لهأ

 كارت ب ةاكلا أ نيف ؛ ةذوعم اهنإإ ةلاملا ردص محل تيصن

 لالج تاذ ريغ اهارت امويو 2 ةنوصم لالجلا .يف اهارت موي

 لاوع لالظ يف اهارت امونو اهرغ ةيفرشملا يفت امويو

 لاجرب اوملسي مل نإو نسنلأ ٠ مهتواتقت ذإ موقلاب كت اف

 لاحم دنع يمنغلا ةشاكعو 2 اًيواث مرقأ نبا تزداغ ةيشع

 لابخ لتقب اعرف اوبهذي نلف ةوسنو نبأ .داوذأ كن نإف

 اوربصأ نيملسملا رشعم اي ىدانو لاتقا مدقت تباثو ةشاكع لتق ًادلاخ غلب الف

 دسأ ىلع تدغشاو « اورفظت عزجلا دعب ةعاس اءربصاف « هنيد زازعإ يف ا

 رفظلا هيني ةحيلط ناكو « برجلا هتزهو ةئبيع بلو اراز

 ففاتم وهو هيلع فقو ىتح (9) اغ باغل ربصا ٠ زيتي ذئموپ لعجو « غلا هدعيو

 ? انين تنك اع “يشب نونلا وذ كلملا كءاج لح كلابأ ال: لاقف ءاسك يف

 : تلاقو هيلإ عجر برملا سرخ اذإ :ىتح لعفف < لئاقف عجراف ال :لاقف

 « انم غلب هللاو دقف رظتنت ام كلابأ ال : هللاقف عجراف الإ: لاقف 9 “اج كلابأ ال

 معن : ااو هل لاقف هاتأ خ٤ رشلاب نقيأ ىتح لئاقف رکا

 امال يذم هاش شارب کلا اک ا 8 كل لاق اذا : لاق

 مزاد ري عا إلا تدعي كلو انل زك تس از د ھل أ : ةنيبع لاقف (9) هاسوأو ا



 ل رك اسع نبا خيرات

 اولبقأو مهفاصم اوكرتف < نافطغ لاي ضيغب لاي نايبذ لاب ةرازف لاي ىدان
 هنإ او : لاق ..لجرلا«لاقز لذ ام.:اءاولاقف نيم, دسار يب ااواتأو لإ
 ملو « نيملسملا اوك ر تو نیمزهنم اوفرصلاف < اوفرصناو مكلهم اوذخ < باذک

 < نيكرشملا ..ًاءدر اورادف ١< نيغق نب :رضن ودب الإ دحأ نيملسللل تبني
 ىلإ اوهتنا تح نوملنملا مرو لتاقت ررصن ودب تلاز امو < موضأ كلذ الوو

 عنصأ نأ ترمأ : لاقف 2 ترمأ م : هل اولاقو هب اوطاحأف « ةحيلط

 |ولاقف < مهارن ال ىتح رفن لب : كاعس وبأ لاقف « هارتالا ىتح زف نأ وأ < مارک

 NM ل نأ كس عاطتسا نم : لاقف ? عنصت اذامو 9 ىرت امو

 وخ هبجو مث « ريعب ىلع زاونلا هتأرما لمحو هسرف نم ىطتما هنإ مث < لعفيلف

 ةر كسلا لالا نب جال قحط ناكه دقوا < مالا يذق عودت ةجقوملا

 رابخلاب مودع اولعبت الو < مهب اوررغت الو مکتالایع اوزرحأ : لاقو « مايأ

 مكضا رعأ تناك مكيلع كاك نو « کب رقأ اف مكل ا نإف « مكيلع

 ةخازبلا يف ةمرح مهفل نم دحأل الو ينافطغل الو عابس ال الصب لف < ةرفاو

 هيلإ تارظنف دسأ يب ا نم ةأرما ىلع رمو هب رهم يف ةحلط لاقو © ءامدلا الإ

 : 'لاقف هتعور نم تأزهو تكحضف لحع ىلع ىنس

 (9)الاهن تدرو بط اخ يفسأ الاجع فاس يني رت امإ

 ا س لا تاكل وتلا 5 دلا رك أ دنف

 الآب نيمجان انعجر ىت- ٠ (2)آلائرلاةراغلاةتحبصدقو

 ا ی

 لجر اهلمحي ءار اهتيأرف ةدرلا موي ةحيلط ةياز ىلإ ترظن : رمت نبا لاقو

 « مهتم زه تناكو هلتقف هيلع لمح دق دلاخ اذإف ترظنف < اهب لوزي ال مهنم

 نإ مث« تعطقت ىتح لاجرلاو ليخلاو لبوالا اهاطت ةيارلا ىلإ ترظنف

 يرهزلا لاقو ٠ رمح ةفالخ يف الإ ةنيدملا ىلإ مدقب لف .ماشلا ىلإ بهذ

 لجر هل لاقف ? كمزيي ام کلیو : لاق هباحصأ مازهن ر ارا

 هبخاص تي نأ بحي وهو الإ:انم لجر نيل هنإ هدم غلا ا

 نمز ةئيدملا أ الو ٠ " هبخاص لبق توي نأ بحي مهلك موق قلنل انإو « هلبق

 <نينمؤمل ازيمأ اي : لاقف ًادبأ كبحأ ال هللاو « تباثو ةشاكع لتاق تنأ : اک



 ايي 1:

 ىلع تبنث توبنلا لك امو ٤ اهب دب أب ين ملو يديي هللا اهم رک أ نيلجر نم مقنت ام
 : هل لاق ةناور ينو« نانشلا ىلع نوحفاصتب سانلا نإف ةليج ةحفص نكلو يملا

 ميرخ هل لاقو « رمح هعيابف < ءاضغبلا ىلع نورشاعتي سانلا نإف ةليمح ةرشاعم

 ::اولاقو. ٠أ ريكلاب ناخن "وأ, ةخيفن : لاق #:كتنابك" نم يتب ام : كتاف نبا

 تالايعو « ةزرحم دسأ ينب تالابع تناك ًادحاو اليع ةخاز ا 1

 مالسوالاب عی اورقأف « اومزبنا نأ نوک رشا اب مف © طساوو جلف نيب سبق

 ةحيلط ىضفمو « نامل اوقحتساو « هعيلطب ًادلاخ ا < يرارذلا ىلع ةيشخ

 کوا تاق ی تک ی 07 ملو < أف عقنلا ىلع بلك يف لزن ىتح

 جرخ مث« أ دق ا رماعو نافطخو اسا نأ هنلب ني> كانه همالسإ ناكو

 : ركب يال ليقف ةنيدملا تابنجب رف < ركب يأ ةرامإ يف ًارمشعم ةكم ون

 ىفمو « مالسرالل هللا هاده دقف هنع اولخ 9 هب عنصأ ام 5 اف © هيل 4

 < لاقام هل لاقف فلختسا نيح ةعيبلل رمع يأ مغ < هترمع ىضقف ةكم وحن ةحبلط

 نب رارض لاقو ٠ قارعلا ىلإ جرخ ىنح اهب ماقأف هموق ناد ىلإ عجد مث

 ؛ دسأ ين هموق ريعي كلذ يف "وزال

Eمرغ هللا اوي راح موقل سيلو + متعنص امينا دق  

 اومدقل وأ اورخأتسافدسأ يب متي وغ دق نأ قملا إع لعأو

 اوملعا ةبلعتل اب كل تلقو مكتاقدصاوبهنت نأ 5

 مآشأ ةطيقللا نبا رمأو اتيمض متعطأو مكيابلا يوذ متيصع

 ميلي نمو دفو نم حبقف ةمود لهأىلإ ًادفو اوثعب دقو

 الو < همالسإ يف هيلع صمغي لو اًحيحص.امالسإ لسأ ةحيلط نإ : اولاقو

 ةحبلط رواش نأ رمع هيل كعك صاقو يآ نير نيس حم نسرفلا لاتق ىلإ جرخ

 نإف ایش رم الا نم اموت الو تل ل

 وه الإ هلإال .يذلا لباب 13 ارب اجت ناك و هتعانصب رعأ وه عناص 1

 انعبتا دوا <»: ةرينألا عم ايندلا دب ري :ةيسداقلا 4 نم دحأ ىلع انعاطا ام

 ورمعو دلي وخ نب ةحيلط : مدهزو مهتنامأ نم هيلع انمجم ا انيأر اف رفت ةثالث

 ادوات نی رفا ربا وككذو ان کان لقد" كلكم یا ولا



 0 رك اع نبا خي رات

 نب ورمعو نرقم نب ناعنلا عم نب رشعو ىدحإ ةنس دنواهنب دهشتسا ةحيلط نأ

 1 بركلا

 اع قع قرت ي ا لق € عيوط

 وهو : عاحيوبأ لاق ٠ عيوط نب ةيواعم:لاقيو ٠ كلام يبأ نب ديلولا هنع ىور

 ملا فرخ ف فاسو حصأ اندنع

 يروا ةزرس قيرزطي حا - ةيرملا.ءارةشادحأ وربع نب د6 ناعطا ع

 قا دارأف هاثأ ناورم نب كاملا ادل رم الا عاقتسا لق < :هعطقف اصلا ناكو

 : ةدلشنأف هدب عطقي

 قلع ىلت .نأ كقحي  اهذيعأ نينمؤملا نيمأاي يدي

 امشي اماذ اعنا مدعت الو. اهربش حول ءانسملا تناك دقق

 اهنيعي ني ال لامش لإ. .لزنم .لك يف لحرلا لابج دشت

 اهني, ایاز, عرك , لاش ۽ ,یدهاذ رضتلاب ناورميبل تعد
 اهنيننح .ةايملا+ يف اهيلع قابل ..اهنيي اهتلياز> الام نإو

 اک ابر نم ةلاح لع يدي يف ككحب لوؤسم كنإو

 ايي اهتقراف : يلاعش ام اذإ .اهميعن يف الو ايندلا يفزيخالو

 امتويع صوخيم» .اياطملا كيلإ . تصاقت يعوق ءابن ألا يأ دق ولو

 E هيل تماقف «عطقا « هتماقإ نم دب الو هلا دودح نم اذه : لاقف
 < كدلو دلولا سب : لاقف يساكو يداكو يدلو : نينمأوملا ريمأ اي ,: تلاقف

 ديلا دل دة د نمی 3 كاك باكقا سئبو <« كراك .داكلا درت

 « اًهنم هللا رفتتست, يتلا: كب ونذ ضعب .هلعجا < نينماوملا ريمأ اي: تلاق هتماقإ نم

 ٠ هتلختب أد هنع  افعف

 يفام :.لاق هنأ يتشمدلا .ينشللا  ىبحي نب نجلا نع + 6 ببط ا %

 ومكيف اع ا الإ لالو لغ E ٍديق الو راغم الو راد ميج

 2 هيلع هلك, اذه عبج اذإ هب فيك: لاف نايلس :ايأ هب تئدخب : .بيط لاق

 راثملا لخداع < هقنع ىف ةلسلسلاو هيدي يف لغلاو .هيلجر يف ديقلا بيط ؛لعجف
 * .لعأ. ىلاعت هاو



 نب نايفس نب ورم نب اظ : لاقيو < ملظ نب ورمع نب € ملاظ
 < ورم نب نامع : لاقيو <« يدع نب ةثافن نب سلح نب رمعي نب لدنج
 لادلا ضب 8 ودا دوت الا وبأ ملاظ نب و لاا ناك مو وزرع لاقت

 نع ىور ٠ يرمعبلا تارسكلا نيب اولاوي الثل يلثدلا اولوقي مو ةذومبم واولا حذو

 ا نم لوأ وهو ٤ سابع نیا ترم ا ند ا ا يلعو و

 ١ لاقل رسال ىلإ ا يرو ا امك كلوت ا

 Ee تساجف ٤ اب رذ اتوم نووی مو ضرع اهب قو دقو ةنيدملا

 ىرخأ ةذانجب سم مث < تيجو : F7 لاف اک اجا لع ادا زا ب ترد

 تبجو ام تلق : ألا 1 لاق < تبجو : رمت لاقف ارش اهبحاص ىلع ينثأف

 ]سم اعأ : لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق تلق + لاَقف 9 نيول ريم اي
0 

 + تلق هناا لاف ۶ تالو تلقا لاق هيل ةنجلا هللا لخوأ ريخج ةعبرأ هل دهش

 نبا نع ظفاحلا ىورو ٭ دحاولا نع لاس 1 مث « نانثاو : لاق 9 نانثاو

 دقو هع هللا يضر يلع لتقم دعب ةيواعم ىلع دوسألا وبأ مذق : لاق باد

 ا لب ع غ لا هساحم ىدأف دالبلا ةي واعمل تماقتسا

 : ةي واعم هل لاقف هل نذدأف تالا تقو ريغ غ يف هيلع نذأعد اف ةي واعم ىلع م مدقق

 كتنتأ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف 9 نذرالا تقو لبق كالحعأ ام < هللا دبع ابأ اي

 نينمؤملا رال ةحيصن كلذ دعب نم وهو « ينظاغو يقرأو ينعج وأ دق سأل

 ره ]ولا ابا تراس جم :EEE E لأ

 يمل ران كرم عاذأ دقو <« ركذ مالكلا هلق نم داو لمع

 دقو < كقنعل ذخأوب ىتح كلذ يف ىرتي نأ كيلع تدشخ دقو ٤ هودعل نا

 ىدحإل ىلع هتلأسم نم كنإف « هربختو هربشتو هبعرثو هبحرتق هبلإ لسرت نأ تيأر

 لوقيف كلبقتسي نأ امإو « هتلاق» فرعتف هتحفص كل يدب نأ امإ < نيتربخ

 ءاش نإ حالص ةبقاع كلذ يف كال نوكيف هنع كلذ لمجحف < هيأر نم سلام



 5 رك اسع نبا خيرات

 طق *ئرما يأرل ايأر تكر ت القل هللاو ؤرما ينإ : ةي ءاعم هل لاقف ىلاعت هللا

 هيلإ تلسرأ نإ نكلو « نيب نيبو هرك أ اما ىرأ نأ نيب هيف تنك الإ

 < ديري ا يتفرع اظيغ يف الو امدقم هيلع دجأ ال ىعأب يتاءآسم نم ج رغ هتلءآسف

 عدنو هردص نع حرشن نأ انإ سلف هظفل نم ىدبأ ام لكما هيف للا نإو

 < نيفصب فحاصملا عفر موي كد ا 6ا ورا لاف احنه يهدي: كلذ اروا

 شرفت الو هيلإ لسرأف < ًاريخ كولآ امو ينالخ ىرأ تسلو يبأر تفرع دقو
 لخد ىتح اف < دوسلا يأ ىلإ ةيوام» لسرأف « اًعيطو هذختتف زجعلا داهم
 دروان هت ا هةر دلا ا ادا لاند دی اعم ديمه 6

 فأر نمر نؤكاأ نأ كنج كقول“ لسو هيلع هللا ىلص دم باحصأ يف انزجانتف

 أ « دوسألا ابأاي : لاقف كل ادب اع ناال ا ! ام ىلع

 N ناک م دشأ : لاقف + لسو هيلع هللا لص هللا + لوط لاب تح ناک

 < هسأر كرحو وربع ىلإ ةي واعم رظنف < هسفنب هل. ماقوأو لسو هيلع هللا ىلص هللا

 : لاق 9: كدبع مهلففأ ناك مهأف < دوسأألا ابأ اي :. لاقف هتلأسم يف ىدامت م

 < دوس الا ابأ اي : لاق م ورمح ىلع ةي واعم ظاتغاف < هنيدل اًتوخ مدضأو هبرا ماقتأ
 « دوسأألا ايأ اي : لاق < باطخلل مهاصفأو باوصلل ملوقأ : لاق 9 لعأ ناک مهمأف

 > ءاقلا ىلع مثربصأو اعا کاو ر الب يطأ 9 عجشأ ا

 عماف لاق < هدعب اف هياإ ىصوأ نم: لاق ۴ هدنع قثوأ ناك ماف :.لاق

 ورم ىلع ةي داعم لبقأف < اقيدصت هب مملوأ : لاق 9 اًقيدص لسو هيلعدللا ىلص ينلل ناك
 وسلا ورا اه اتش لاقام درت نأ عيطتست لح« اريخ هللا كازج ال : لاقو

 كل ادب ام لقف < من : لاقف + ديف يل نذأت لمف < تدتأ نيأ نم تفرع دق نإ

 كا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اجه ىرت يذلا اذه نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف

 لوقا نأ نسحأ ال ينإ مهللأ : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف رعشلا نم
 ثيدالا اذه دانسإ يف : ورمع ةمحرت يف ظفاملا لاق ) ةنعل تدب لكب ًارمع نعلاف رعشلا

 وأ حالف لئن اذه دعب هارتفأ « ( هلبق امسي مالسرالاو مالسرالا لبق اذهو لاقم

 نأ قيقا لاحف هيلع ليجأ ميس الإ فرعي مل اءرما نأ هللا ماو 9 ابر اکر دم
 « ةناهملاو لذلل اًراقم < ةناكسسالل ارعشتسم ٠ نان لا فيعض « ناسللا ليلك نوكي

 «ىفصأأ لاجرلا تلاق نب < لاقملا ريطست يف رظان الو < لاجرلا نيب ايف جولو ريغ



 ٠ بيذم 1

 ةهبأ.يف رظان ريغ <(0) هنيد مظعل اهنيدل:ضيعتم < ىقأ ماركللا تماق نإو

 ا ءا لق عمم« ءالظ ةنجد يف لزب ل غ « مل عزانمالوماركلا

 < لئدلا يب اخألاي ورع لاقف < رانلا يف عادطاو ركملاو « عاذخلاو ركاب

 كفا اكا تلح ناب ٍتقتاعالولو < ليلقلا ليلذلا تنال كنإ هللاو

 «لومت مب < لوطت مهب كنأ ريغ < ةيدحلا لدج الا فاطعخا :كاوخ ن

 كنإ هلا ما ةلابو كع اط اا ها اذ عم تبطتسا دق

 هل ةوادع دشأب E aE اثيدحو اكذق نينمؤملا يملا نسانلا ىدعأل

 ينعاط أ نالو « لئاوغلا هيغبتو هيلو يداعتو هودع يلاوتل .كنإو « ةعاشلا كنم

 هل. قرطملا دملا تنأف. < كناطيشا كس ارد نم :نجرخيلو ٤ كلانمل دنع نماوقتل
 ٤ دوت الا ابأأ اين : لاقف لوا مكتف : لاق < ةرحشلا لصأ يف ناومفأألا قارطإ

 تقرغأ|.. اك قرغت لف : ور فل اتكلم ةمجرا عدت موا عزالا يف تقرغأ

 ثلاغلاو «لظأأ يغابلاو ٤ ءادتغالاو ءادتبالا هنم ناك هنأ ريغ < تنلب ام غلو

 ؛لؤقي وهو ورم ماقف « نيدورطم ريغ اموقو هريغ ىلإ لوقلا اذه نع افرصنان “اح أ

 نيك. دانوفلا, .نيإ .١ يوث» نشغل ١ ..تضم يتلا نورقلا ىيعأ دق يدل

 لزق ؤهؤلادوسنألإ ابا ماقو

 نور ثيل دلال اد انکو ا اح فل لز رع نإ الأ

 ضعب يف دوسألا وبأ انيبفب < دالبلا يف اهئيدح عاذو اهلزانم ىلإ افرصناف

 هباحتص:او يعل ضغبلا ديدش كلام نب بيلك هل. لاقي بلك نم باش هبقل قي رطلا
 إس اره عذانملا تن < دوتم ألا .ايأأي.::هل لاق باني ا ةبازامأ لأ ديدش

 :دوشأألا وب :هل لاقف < كديبج تقرع ألا كيده ل هللاو امأ“ ۶ نيم وما ريم ايادي

 نع .انأأ : لاق 2: تنأأ :نمؤ اذه لك كزطخ غلب يذلا! يأ نيا اي تنبأ, نم

 لاقفا< الام: ب بیلک انآ ے٤ لك نم غ ةءاضق انما لعل ان ركشال

 لضفأ حبل وه اذإ 0 بلكلا ازال باك نمک كارأ : هز الوب أ

 كلذ غلبف < هالخو فرصناف یک اخل مث اتخلا مك اما عطقي نأ نم

 هدنع كلذ دعب اععتجا اهنإ مث < كحفلاو يدنعتلا رثكأف' ةياواعم لوقلا

 9 دولا يل !ةعزانم نع كادغأ. ناك امن« بلك اخ اي: اكل ةب اعلا لاقف

 قلط أو < ريش زعأو « اريقن .رثكأأ تأل هللاو 2 ةعزاتأ ال :ملو.:+ يلكلا لاقق



 رك اسع نبا خيرات

 دص ام كلك اخ اي + :ةياواعم لاق“ كيدي: نيب: ةنزق اث الاغ نإو « اًنامنل

 E ينعي سلاجلا اذه الون هللاو : دوسألا وبأ لاقف < ثالثلا نم ةدحاو
 ! بحأ يتامعأت لق.دوسألاابأ اي : دب زي لاقف كناسل ينع تعطقل هلاوخأ

E NS:ردم  Aوأ ريمحي 2 ينيرفاني نب نينمؤملا  
 يلعل لئاقلا تنأ : عيوب نيخ هيلع دفو الا يببأل ةب واعم لاقو * دع

 فيكف <باوجلاب يع < ةوزاحلا هبفل كن كانه تنأ ام هللاوف * كح ينلعجا
 ذات لاو حار كا راما نم اليحر ظن كعك :1نآق#و مناط تنك
 : ةي واعم هل لاقف 9 ءاقلطلا مأ ةفالختاب قحأ نورجابملا له < هللا كدشانأ محل لوقأف
 ينملخ دقلأهللا هلتاق :! لاق 'مث < تفعام ثيدحلا اذه. رك ذتال :كيلع تمسقأ
 ةرصبلا لهأ يعبات نم ىلوأألا ةقبطلا يف دعس نبا لاق © .(2)تفيصولا علخ

 ندا دل ا ی د قا دق لكل ےک یا ار الا وناس ناك
 وه : نيعم نب ىي :لاقو <٠ .اهيلع يلع هرقأف < اميلع ةفلختسا ةرصبلا سابع
 ىلَض ينا دع لع لس نمي ناك < يدقاولا لاقو ٤ وحنلا. يف کت نم لوا

 EAE ةا ناک دالا لک عم لتاقو 9 هيلع هللا
 يق سالا فلتخا .: يناريسلا ناب زرملا نب هللا دبع نب نسملا لاق 8 دايز نبا

 :نورخأ: لاقو. « يلؤدلا دوس ألا وبأ + نولثاق لاقف ونا مسا :عضو نم لوأ
 لع سانلا :رثكااأو < ومره نب نمحترلا دبع : نورخآ لاقو <: يل هدلا. ماع .نيرضن

 لود هيلإ ةبنلاو < ةرطبلا - ناكس نم: ناكو ا« .ذوسأالا::وبأ هل عضاولا نأ

 ةر فيفخت زوجي و ٠ ةرشكلل ”ةالاقتتسا عفيف ٠ يره رمنلا ىلإ بسني اك
 اباق ناكو ثحنفتنا .اذإ ةزمملا نأل < ةضحم اواو ةزدملا باقب يلودلا لاقيف

 ٤ تركنا ني ب ةزمخلا: باقب يليدلا لاقي دقو < اواو ملقل نأ اهفيفختف ةعض

 لاق ٠ عي ليق : لوقت < هآيلا للا لادلا ترك کک ءآي تبلقنا اذإف

 Ri قاكتلا كك نا ال فر عاوز دنع اراشا ١ يبممألا
 لئذلا ركل ناك. ام + رعاشلا لاق «زمخلا زاححلا لهأ كرتف

 يذلا ةزدملا 'تيفخت لع ليذلا ىلإ ةبسنلا دب ري يليدلا دوش ألا :وبأ لوقي يذلاو

 ا لفلم دوسألا وبأ ناكو ٠ هبسن يقف الخال هنأل < هانركذ

 مهظيغب ناکو ا٤ اا اوناک و «بريشق ينبل ًاراج ناكو © هدلو ةو هعبحمت



 بيده

 «ًاريغك ذأ هنوذين:اوناكو. <. لغ يف: اءاوه تاكو لوق كودو ةمالكب
 : كلذ يف لاقف

 ايلع ىش ال رهدلا لاوط ٠ ريشق وب E لوقي
 الع ىفقي ام:لامجألا .نم ٠١ ٠٠ ير نورت فييكو و مل تلقف

 ادد 1 0 أ

 هوب لأ يلا 2 ونب

 هلنأ ًادشر مهبح كي نإف

ÈÎىتح هللا يحل  

 5 مهن ىبتجاو ماده ج لك قلاخ هللا تيأر

 ايوق اخ هرخأ عقرت قح هللا لوشسر اوس 1 م

 ایج ۲ یل نامي لال اید جاا ؛ انيزلت ا راجا ماوقأو

 ايدب هعم اوقعضأ لسأو ٠ رافعا وعو منعا هني زل

 ايام غباوسلا تهلع ٠ ٠ تاموسه .دايجلا نودوقي

 هللا دع ىلإ ةي واعم بتكف : مدقل ام یور نأ دعب « يلذملا د وأ لان

 ف كنتي هنأ 5 غ هنع لساف الإو 0 اأ تفرع نإ“ دايز نبا

 ٠ تيبلا ٠ هلنأ ًادشر منيح كيب نراف ا هلوق وقب هربخأف 2 اذا لاق اذراف « هنيد

 : دوسألا وبأ لاقف ٠ ةي واعم ةلاقع كا دالا يآ ىلإ هللا كح عدول

 لَم کوا 5) :: حلاصلا:دبعلا لاق 5 تلق ينب هربخأو مالسلا هئرقأ
 36 ةا لاقو ا۶ هنیدآ يف كش هاا 6 یا لآلض يف 5

PENناكو« يولع ذوسأالا أوبأوب <. ةيناوغ اوناكونك ريثثق عم  

 كانمجرام : اولاقف كلذ ىلع مييتاعف < ليللاب .هنونجري و هراوج نوئيسي ريشق وتب
 ولو < ينومتأطخلأ ينور اذإ مكتأل < ميذك : لاقف < كمر هللا نكلو

 : مههف لاقو ليذه ىلإ مهنع لقتنا غ < ينأطخأ امل هللا يجر

 ددرتملا ةلاقم تلقف هنع .٠ مرجزأ مل م الع اومعش

 يدتبملا مامياللو يبنلا نبل قداص يح نأ لعب هللا

 < وحنلا نم هغر ام ىلإ :دوسأألا ابأ اعد. يذلا" بيلا يق سانلا فلتخا دقو



EANانف  
 هع هللا يضر يلع نع دوس الا EEE ىلا نينا ةدينَغ 5 لاقف

 0 واتا لا لح نو نع أ راما اك غ ذل نکی ةيكألا
 < هللا باك هب فرعي و هب سانلا عفتني ًامامإ هيف نوكتت اًثيش لما + دايز

 نيكرشملا نم ؟يررب هلأ َنإ) أرقي اثراق دوس الا وبأ عمم ىتح كلذ نم هافعتساف
 عجوف « اذنه ىلإ راص سانلا ا نات سقاها ا ل
 < لوقأ ام لعفي انقل اًبتاك ينغبيلف .ريمأألا هب رمأ ام لعفأ انأ : لاقف دايز ىلإ

 ةطيرسالا ب داع O يانتفلاوولا مف سبقلا دبع نم تتاكب ا

 تمعض نإف« هالعأ ىلع هقوف ةطقن طقناف êk ف تحتف دق ىتيأز اذإ
 < فرملا تحت ةطقنلا لعجاف ترك نإو < فرحلا یدو ساقا يف

 يأ طقن اذهف < نيعانقت ةطقنلا/ناكم لمجاف < ةنخ كلذ نم ايش تعبتأ ناف
 كوول او ةيبرعلا عضو نم لوألا: لاقت مصاع نع يورو ٠ لا

 < مجاعألا هذه تطلاخ دق برعلا ىرأا نإ : لاقف ةرصبلاب دايز ىلإ ءاج

 ممالك هنن <D عضأ نأ يل نذأتفأ « مهتعلأ تريغلو

 لا هللا حلصأ : : لاقف a لر اف : لاق ل : لاق + هنوميقيو

 « دوسألا أيل عدا? ن و ًانابأ,ينوت اذاف : لاق < نوب كرت انابأبا تام

 يباب رع هنأ كلذ.يف بقا * مل عضت نأ كين يذلا سانلل عض : لاقف

 E ةرصبلامدق ناک (2) ناجنرون لهأ نع ايل زراف الجو ن ناكو < دعس دوسألا

 مهخأو < هيدي لعاوملسأ مهنأ اوعداف « يحج ا نوعظم نب ةمادق نم اوندف « هلهأ نم

 دعساي كلام : لاقف هسرف دوقي ودو ا لإ تب اذه دعس رق « هيلاوم كاذب

 لاسقق « هرضح. نم ضعب هب كحضف < علاض يسرف نإ ٠ لاقف © بكرتال
 « ةوخإ اتل اوراصف هيف اولخدو مالسرالا يف اوبغر دق يلاوملا ءالؤد : دوس ألا وبأ

 لو دوس الا وبأ ناكف < هيلع دزي ملو لوعفملاو لعافلا باي عضوف < مالكلا مانملع ولف

 < محلا زمغك لازم نبل دعبل نإ E ا

 « .اهموجت ةينباي : لاقف + ءامسلا نسحا ام : موي هل تلاق هتنبا نإ : لاقيو

 نذإ : لاق .اهنسحل نم تبجلعت اهنإ <:ندخأ اهتم يش يأ ءدرأ مل ينإ : تلاق
 : هل تلاق هتنبا نإ الايباد AS عضو ذئنيخ < ءامسلا وا الو
 نش ل امعملا تناك اذإ : امل لاقف را ديدش موي يف ناكو ؟ رملا ئغأ ام تبأاي



 بله 11°

 دشأ ام يلوقث : لاق ديدش را نأ: ديوأ اما 2 تلاقف <« كنا نم ءاضمرلاو كقوف

 ناخ ند قا دل درسال با نأ یورو دا نسشلا جا مةضللو طا
 « اخبط هتخبطو « فف يخفف ىلا: هتذخأ « لاقف + كوبأ لعق ام :: هل

 هرامتو هرازت تناك ادق اوا EI لاقف « احرف هتک ر نف ٤ اخو هتخضرو

 < تيضرو تيظب و هدنع تيظل اهريغ جوزتو اهقلط : لاقف 9 هراضتو هراشتو

 يأ نم ردن مل ةغللا نم فرح : لاقف 9 تيظب ينعم اق : دوسألا وبأ لاق

 : ردأ ماف كل ريخال يخأ نبا اي :.لاقف جرد شع يأ يف الو « جرخ ضيب

 ؟ الف ا :بفوضألا یال لشق : لاق! 5ق رھ نب هللا دنع نع يورو

 اوفرع نكلو < كجتاوح يف لقاثتيو مكعاطأ يف عزان :هنإف الا: لاق

 « زرا لئس نإو « زبتنا ىل طعأ نإ < سحلملا كاملا لکل د ا هنإف االف

 « يسه يسه كيلايل ىدحإ : رجارلا لاق < “يش ع ااغ ىذلا ٌنسحألا

 لأدلا < يلكدلا دوسألا وبأ : يبمصأألا لاقو <. حرببتاال يذلا: عاخشلا سالاد

 ا Ia داو سرع نبا قوفو بلعتلا نود ةريغص ةباد

 للا شرعك الإ ناکام ب هرم يلق ودع اال

 ياران د لاقف رمت: نامز يف مدق اًيارغأ نأ يرابنأألا مماقلا نب دم یورو

 هلأ نإ ) : لاقف ءار لجر هأرقأف : لاق ? سو يلع هلا لص هيف ىلع هنا لوت ام

 انت هان عزب هد دا یا وحالا ناس كولي عفا يك يك ين هلا سرفر

 يبارعألا ةلاقم ربع ابف « هتم أريأ انأف هلوسر نم "ىرب کذب اس
 ريمأ اي: لاق 9 لسو هيلع هللا یلص هللا نور ومر اکا اق ا

 اذه ينارقأف ين يرقي نم اك ه نآرقلاب يل لع الو ةنيدملا تمدق يا ن نينماوملا

 هللا *ىربدقوأ : تاق( مو نيك ذأ نم“ ”يرب EDE لاقف هكر هرم

eيبارعأ اي اذكته سبل: رع لاق «هتم أربأ انأف هلوسرنم رب لایک  

 (ةلوسرو نكر شملا نم ةي رب هللا نإ ) : لاقف ؟ نيننؤملا زيمأاي يه تفيكلف :ل

 عاف < ةعم ةلوسرو هللا "يزب امم اربأ هللاو انأو : يازعألا لاقف < عفزلاب ينم

 ٠ وحنلا عضوف دوسألابأ ر أو < ةغلاب ماع الإ نآرلا ىرقي ال نأ باطلا نب مع

 يلع نع وحنلا ذخأ هنأو ةيلهاجلا يف دلو دوسأالا ابأ نأ اونعذ اخ وبأ لاق

 ايف, ايد نب هللا ديب قحا ةيرواغمأ نأ ئسفلا.ةفاوز قو ”اديبلاطة لأ نا



 11۱ ركاسع نبا خيران

 فلخ داي ز لسزأف « هنبا يف همولي اًياتك" دايز ىلإ بك و هدرف < اتال هدجو هلك
 ولف <؛ٌبرملا نسل: نما تدسفأو ترثك دق :ءآرجلا هان نإ ؛ لاقو دوس الا نأ

 دولا وبا رک < هلا تاک نر رتو اہ ڈاک ادار هلا عليا شا كشط

 « نحليو نآرقلا ًأرقيف هقب رط يف دعقي الحر هيلإ سدف اد دايذ ةباجإ

 : هل لاقو دايز ىلإ هروف نم عجرو < كلذ مظمتسا هععنو SE نرلافإلف

 نيثالث .يل افسباف نآزقلا :بارغإإب أدبأ نأ تيأرو < كلآم ام. ىلإ كعبخأ دق

 ر راتخا تح مرا خي لزب مل غ ةرشع مهنم راتخاف دايز مرضحأف < دلجر

 تحف اذإف « دادملا نول فلاخي اًعبصو فخحصملا ذخ : هل لاقف < سيقلا دبع نم

 نإف < هلفسأ يف ةطقنلا لعجاف !متممض اذإو < فرملا قوف ةذحاو ظقناف يتفش

 ا افاد دن فا ايقاف ع 5 تاک وا هدهد ن ني ا
 ٠ كلذ دعب هيلإ بوسنملا رصتخا خو غ ) هرخآ لع

 1 دع م ٤ قبر ةرالا جرت خوال الا عضو نم لوأ

 نيباتك وحنلا ف رم نب يسع "تيب لاق < قاحسإ يآ 3 هللا دبع خم

 ةونع

 :دخأ نب ليلها لاقف < لكملا رخآلاو < عماجلا يمس اغدحأ
 رم نب يسع ثدحا ام ريغ هک ج. اوحتلا ٠ لطب

 وقو نعت ٠ سات0 اعف ماع اذهو لاكإ كاذ

 ملبس جنأو اهباب مضقو ةيبرغلا ى الو يحمجلا مالس نب دمح لاقو
 تيلغف برعلا ape نيح كلذ لفف امن و ءادوتت الآ یبا اسا عضوو

 و وهسلا ىلع بلاغلا ناك ام مالكلا نم ةيقيلسلا : ياطلا لاق 9 ٠

 هب جمس ام هانعمو < ةعيبطلا يهو ةقيلسلا 55 بونت« ظفللا حيصف كلذ عم

 ةقيلسلاب أرقي نالف : لاقي هبارعإ دمعتي نأ ريغ نم ناسللا ىلع لبسو عبطلا
 ناك : يعفاشلا ماميالا لاق ٠ علت نع هذخأي ملو < ءارقلا لعأر قي مل هعبطب يأ
 ةرم مذت ةيقيلسلاو < كلذب هرصقتسي < ةيقيلسلاب أرقي سنأ نب. كلام حل
 ةحاضفلاو ةياردللف تحدم اذإو < بارعرالا مدعلف تمذ اذإف < ىرخأ حدمتو
 ا رغاشلا لاق

 برعأف لوقأ قيلس نكلو . ةناسل كولي يوخنب تسلو
 اكو ٠ يلع نم م تير ام ::لوقي .همالك هءانلج بحعأ اذإ ناكو



 كيك ا

 0 ممم الا لاقو « لبجلا نم رخصلا لقن نم دغأ ثيدحلا ةداعإ : لوقي

 د تسفر ول اد رسالا ابا ا: ل لقت ًاقبوككر درتكتيو لوما آل

 رنملا 2 عمسأو هيف جرفلأ بوكر ا نإ : لاقف 3 حودأو كندبل عدوأ ناك

 واو < ناوخإالا يتالأو يسفت يلإ عجرتف جيرلا قشتتسأو < يلزن» يف هعمسأ ال ام

 يلهأ نم يناكو مداخلا يلع تأرتجاو يا ناديا وقرا نازل 5

 هل اراد عاب دوسألا ابأ نأ يغلب : كلام لاقو .* ينملكي نأ باهي نم

 تنشأ : هدالوأل لاقو « يناريح تعب ينكلو ال : لاق 9 كزاد تعب : هل ليقف

 طا هك انيلإ تندحأ : اولاقف تارک 2 اوراق ناغرا اک کیلا

 تويحتست اًعضوم كمضأ مل: لاقف < نوكن نأ لبق انيلإ تنسحأ فيكف

 ادع لح ءاعو ظفل فب رظ < لع فرظ هللاو تنأ : لج بهل: لاقور غم

 ناكد ىلع سلجو 9 هي | كال فرظ ريخ امو : لاقف < ليي كنأ

 هللا كحلصأ .: هل لاقف < يلارعأ هيلع فقوف. « ارق لكأي هراد. تابا لع هل

 ايس نعأف « رقفلا هاذاو « ىهدلا هلك أ « نيجاتح دفاوو 6 نيضام رباغ « م خيش

 هللا اهلعح : هل لاقو هبجو يف يبارعألا اهب ىرف قرع ذوشاالاؤتأ هلو وانف « اًقيعض

 ا يب كولبل < كيلإ ينأجلأ اك لإ كالو < هدنع كظح نم كلظح

 فاوسلا نم هلصأو هلام بهذ اذإ لحرلا فاسأ نم « اًيسم هلوقف ٠ كب ينالب

 ورم وبأ اهاورو <« نيسدلا ةمومضم .ىهو < ابكلاييف لبوالا بيصي ءاداوهو

 ا ا لاقو ٠ هلهأ كله اذِإ لجرلل راعتس دقو <« حتفلاب يناببشلا

 نينامث انرسسف ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم. نيصح .نب :نارمعوا انأ ةنيفس تبكر

 دوسألا وبأ ءاج: يدحقلا لاقو * رعشلا هيف دشاننا نو ا مولا ایسا

 : هيف لاقف < يريملا ناسير نب ريجب ىلإ
 رودت ٠ تارئادلاو هلاعفأي ًاريمح داس يذلا ناسير نب ريحب

 سلو ركلاا لاا لعأ كاوت ٠ دهل نيج اوب ال ينإو

 انم.انردق ىلع انتلأس ولو < كردق ىلع انتلأس < دوسألا ابأ اي : لاقف

 ىورو * اهيحاص بجعت نيل ةقور اباعجاف ال امأ : لاقف < كل اهب انيضر

 دنع سانا وأ نمر ىلذدلا دوسلا ا ناك : لاق « ةبادعج يبأ نع يب علا

 قاريقألا هدنعو < هدنع موي تاذ وه انف « الحم هع قو ةب واعم
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 كيلع مالس : تلاقف ةي واعم تذاح ىتح دوس ألا بأ ة أوما تلبقأ ذإ سانلا هوجو
 < دابعلا لع اًيقرو « دالبلا يف ةفيلخ كلعج دق هللا نإ < نينهؤلا مااا
 يف ةمعنلا كل لأسأف < فئاحلا كب عورو < فئاملا كب نمآو < ءاوهألا كب
 رمأ نينموملا ريمأ اي كيلإ ينألأ دقو « ريدقت ريغ يف ةيفاعلا» < رييغت ريغ
 «هقئاوعينتلقثأو < هقئاوب تهرك < جرخلا هيف "يلع مافتو < جهنم ا هيف "يلع قاض

 نم هتوقعب ذوعأ ينإف < يمصخ نم نينماوملا ريما يتةصنيلف « هقئالع ينتحدفو
 : ةيواعم امل لاقف « لوقعلا تاوذ رهيب يذلا« ليل لا نيشلاو < ليب ولا راعلا

 هيلإ تفتلاف < دوسأألا وبأ وه : تلاق ? هنم نيفصتنت يذلا اذه كلعب نم
 اع ني لا :ريمأ اب .: لاق ف. ةأرملا هذه لوتت ام < دوس ألا بأ ايا: لاقد
 هنع نينمؤملا ريمأ ربخم انأو < قح وه اهقالط نم رك ذتام امأ < اًضعب قبلا نم لوقتل
 < ترضح ةؤفه 'يقاالو © تربظ ةبيتر نع اهتقلط ام نينماؤملا نيمأ اي هللاو < قدصب
 ايلئاعش يأون:أةيواعم فلا لاقف ««ايلئاح ى تعظقف «ايلئاعت رك ينكلو
 کرا قو“ دبع بارض عا للا ےک وام نارا تحرك
 نيم لا ليما ا لادا إم 99 املوق الع هدرا ٤ اجرواع نوكأ دب ال
 ىلإ ةئيسم < لعبلا ةيذؤم < لهألا ةنيبم «برذلا ةُئاد < بخصلا ةريغكل اإ
 ريمأ الول هللاو : تلاقف « هتعاذأ ارش تأر نإو < هتمعك_ ًاريخ تأر نإ « داجلا
 كفاونب < كمالك رداوب كيلع تددرل « نيملسملا نم هرضح نم روضحو « نينمأوملا
 الې رهظنت الو « العب مشت نأ ةرملاب لمجي ال ناك نإ. و < كماهس كباب كلذ

 ةتملعأم وه «نينمؤملا ريمأ اي : تلاقف هتبجأ الإ كيلع ثمزع : ةي واعم اهل لاقف

 ثيل « لئاغد وذف كم نإو < لئاق رشف لاق نإ« ليخب حلم« لوبج + لوؤس

 عمقتا دوجلا KE فاس منن ak اعا اک نما تح

 هبا تاعك عئاج فيض « هنأش روصق نم فرعي ال
 هيلع مهموهأو < هناهأ نم هيلع سانلا مرك أ < ًاراث كردي الو < ًارامذ يحي
 9٠ دوس ألا ابأ اي ةأزملا هذه هب يأت ا هللا ناحبس : ةيواعم لاقف « همرك أ نم
 8 ةقلطم نم مالك رثك أ نمو « ةقلطم اهنإ نينمؤملا ريمأ هللا حلصأ : دوس الاوبأ لاقف
 حاورلا ناك الف < هنيي و كنيي لصفأ ىتح يرضحاف جاورلا ناك اذإ : ةي واغم اهل لاقف
 هل لاقف ٤ اهنم هنبا عزتنيل ماق دوس الا وبأ اهار الف « اهنبا تنضتحا دقو تءاج

e8مم  



itتيد  

 5 اها ىرطعا نأ أزل ع ل الهلا ابا ما ةو

 نأ لبق هتعضوو <« هلمحت نأ لبق هتامح « اهنم ينباب قحأ انأ نينئه'وملا ا

 > ار ای هلح < قدص : تلاقف « اا لاو بأألا انأو < هعضت

 هل ينطبف < ليغ هعضرأ ملو « ربغ يف هلأ مل < اهرک هتعضوو « ةوبش:ةعضوو

 :« فلذا ايوشاألا بأ لاف ب ءاز ي زخورلكاعو

 لومحملا لماحلاب المس مث. انيلع روجت يتلاب ابحرم
 لوعبلا تاذل اسنلا ريخ نإ . تلاقو يلع اهباب تقلغأ

 لوخشملا غرافلاب متعمس له تار "يلع اانا ثاقش

 : هل ةبيحم تلاقف

 لييسلا رانم نع دا نك ىسسالابو باوصلابأ لاق نم سبل:
ESلالا ةءاقؤ يرجح م طی نیم اقش  

 ليلحلاو أ ةعمللع# ام الدب او ا ی چات

 دا تدا الف
 لودجي هيد هاقس غ اا هاذغ دق نم سل

 لولا: ءاضق يقف اةيأ قم“ و امی راو نيج ىوأ يف

 ليطعتلا ادم لجسم لوأب لع ا تتكاقو ملاحن تمول

 لاما: باعا ضخما لاق واخ يتم ناجل فاما هلال يخاف

 لاقف بوث ةئاج هيلإ ثعبف < هقارف عاطتسي ال لولم بر : لاقف 9 ةبجلا هذه
 دذ دوس الا

 - ليزجلا كيطعي كل خأ .٠ هتدمحف هكا مو يناس

 و ضرعلاو ٠ كاطعأ نم كركشب ًارك اش تنك نإ ! سانلا قحأ نإو

 ك دوس ألا بأي ها لاق قحا دق تاکو دا نب واح ةنع ىلع لخدو

 : لاقف نيعلا كنع درت ةميت تقلعولف « ليم

 قلطنمو رتآ نم نيديدجلا ہک ا3 د تينفأ يذلا بابشلا ىنفأ

 قدحلا ةعذل هيلع فاخأ ايش اهفالتخا لوط يف يل اكرتن م

 ,.: هل لاقف هيلع أطبأف ادعو هدعوف ةنح ةيحان ةيبواعم نم هل ثناكو

 هعم ثينلا ام قربلا ريخ نإ  اًباخ قرب كقرب نكتي ال
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 هن مرا تی داخب ا دی ینشمزک أ نأ ده يمال

 + لاقف هلطميو هدعب لعجف هيلع ناک نيد يف دايز نبا لکو
 عمتسا الو باوجلا درا تلقف
 عفت وأ نيص ام لوقلا ريخو يالک

 عمطلا نم فافعال ىدا سايللو

 (9)دعؤلابءرماةعول يدنعردغلاوخأ
 دبع الو هيلع قاثيمب فوع

 يدنغ يش تلجأ ةبكح با  كنحتجأ حالا دو كرقلا' وذل اذإ
 : هلو

 ءآلدلا يف كولد لدنكلو ينمتلاب ةثيملا بلط امو
 هام ليلقو ةأجج يج ًاروطو ًاروط اهب "يج

E PEءاضقلاو  رداقملا لع 0  
 ءالا نم ”دابعلا“ قازرأب ير نمحرلا رداقم ناف

 : لاقف هعاذأف هل رسم ىلع هل ىلوم علطأو
 ا رع عملا ف کو مزاح ريغ [ءزعا رتل ىلع تنمأ
 رق "تدقوأ دان - ءالقُب هن اک ىتح سانلا يف هب عاذأ

 يلب هتحصان نم لك الو... هحصن كيطممحصن يذ لك ام
 بيع ةعاط نم هل قحف دحاودنعاعمجتسا اماذإنكلو

 راع نإ هتبقاعو ا تحاص نع فعت متنا

 رذتعا اماذإ لوبق اذ نکو 2لهةحاف بحاض الب تيقب

 يلستلاو كبك © ؤا, ةياشإ زك لإ عفلط اذإو
 يلع تنأو قف يف ماف  ةجاح مثل ىلإ نوكت اذإو
 ميرغ:عزرغلا مزل ام دشأك ةئاتفو. هباب ةلبقل . مزلاو
 ماس تاعف نإ كضرعو ارهد هباب رحمت غ كي رب يتح
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 11۹ : بيده

 یش هنم ضرقتسي هل راج ىلإ جاتحاو
 : لاقف هغفدو هيلع زتعاف

 هلو

 هب رقل راج لام يف نعمطت الف

 هنإف رومألا هللا ىلإ ضوفو

 ايفان أم: يلا نرمفترالو

 [ظيغو اًبضغ يندازو لوقأ

 اوناخو اوردغ ا مدعبأو

 ما مہئاکر تعج راو

 لآ
 ةمعنو الضف نمحرلا نم دعو

 ةدنع ريخلا ىجئربال اءرمانإو

 ابلاط ء اج ةجاح اذ نعنمت الف

 هلهأي نامزلا اذه يوتلاتدأر
 ااا هلو

 هبحاصل فيرشتو نيز لمعلا

 بدأ يذ ءايبألا ةنفارقم لالو

 ًارهتشم نأشلا مظع ًازي زع ىسمأ

 هل دات ال رخذو زنك علا

 همرجي م الام ءرملا عمجي دق

 lea طوبغم علا عماجو

 هعمجتل رخذلا معن لعلا عماج اي

 هتبغم دمحم هب كيدي ددشاف
 : قدريو

 هراجي نظلا شح دوسلا وبأ ناكو 3

 ديعب لاني ال بيرق لكف

 دودج كيلع قازرأب حورت

 ديلجو زجاع دجحي شيعي

 هللا لازا

 تدعي. اک

 موي ىلإ

 دايز يب كلم

 داع موقو دوم

 دانتلاو . ةمايقلا

 بلاط ريخال ءاجام اذإ كيلع

 بحاصي نم ىلعالقث اًيهنكي
 بغار تن أح يردتال كنف

 تلاونلاب نورك ةف عيتيو

 ert بلطاف

0 
 ابسننا اذإ فورعم موقلا ىدلءرق
 ابنذ مدعب ا ًاسوؤر اوناك

 ابترلاو بادألاب يلاعملا لان

 ابحتحم لظ دق رعص هدخ يف
 ايحص بحاص ام اذإ نيرقلا معن

 اي رحلاو لذلا تليف ليلق اع
 ايلسلاو .توفلا هنم رذاحي الو

 ابفذ الو ارد هب نادعتال

 ايسحلاو نيدلاو العلا لانث هب

 ايدح هبارام ىلع
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 ابشنلاو لاومألاو مراكملا لان بدأ يذ ءب الا فرقم لماخو

 اونا نل نبا وهو نيتسو عسل ةنس دوس الا وبأ تام : يعم نب ىج لاق
 عبس ةنس ةر قشمد لع بلغت ٠ يليقعلا بوهرم نب 6 اظ

 نب نسحلا اهيلع ةالو م < نيسمخو نام ةبس هيلع اغلا « ةئامثالثو نيسمخو

 غب آروم اأ قالا باخ لوا :ةمامثالثوأ نيكس ةع يطمزقلا ا دنجتل

 نيتسو يدحإ ا شالا لإ يطمرقلا ن يخ هواش ادلب قشماك ىلإ مجد

 غ < هيلع ضبقف احلا نم هدوع دعب ىطمرقلا ءال هجوت غ « ةئامثالثو

 ماشلا ىلإ عجر غ٤ هل ناک نصح ىلإ تارفلا طش يلإ بهو هنم صلخت

 ةي زه هتفاب كبلعب غلب ايلف « هفلخ- نم يطمرقلا ىلع هب اوشوشيل نيب رصملا نم ةبتاكمب
 اهب ماقأو « نيثسو ثالث ةنس ناضمر رمش يف اهيلع بلغف قشمد ىلإ هجوتف يطمرقلا

 دوم يأ لوضو دعب نيتسو ثالث ةنس ةدعقلا يذ يف اهنع لحر م ٤ نيب رصملا ةوعد
 هني رشلا عوقوو رعماب .بقلملا لبق نم ماشلا ىلع اَيلاو قشمد ىلإ يفاتكلا يبرغملا

 ىضمو * نوبسكي اوناك اب اضءب نيملاظلا ضعب هللأ يلوي كل ذكو < ملاظ نيب و

 ٠ اهيلع بلغف كبلعب ىلإ ملاظ

 ركب وبأ باهولا دبع نب ميل لاقي و < مح نب فلخ نب 96 نايبظ 6
 عمو ثيدحلا اهب عمسو قشمد نكس < ملقرالا لخأ نم لكحملا لالا .هيقنلا
 بجوم نع جرخف ةياغ ىلإ ءوضولا يف ًازرحتم ةشيعملا يف اعروتم ناكو ٠ هنم
 لوما LT EES ينانكلا زيزعلا دبع نع ثدحو * ع رشلا

 تک تو ينزكذ ام يدبع عمانأ: لوقب هللا نإ : لاق سو هيلع هللا ىلص هللا
 9 ةئاعبرأو نيعستو عبرأ ة هنس يفوت + اش ىف ي

 رفظ هعما نم رک ذ

 e كلام نب تباث نب ءالعلا نب دلاخ نب دمع نب 96 رفظ ×

 ئورو ةعاج هع ءاوزو.# ةغاج قع كيدحلا یوزر © جارشلا ايزاحلا

 ءاسنلا اورعأ: لاق لسو هيلع هللا ىلع يب دا نا رج" نب نلت. لإ دعب

 ىورو * ظفللا اذبب هقيرط نم بيطخلاو ظفاحلا ا ا لالا ناب

 لجر رتمطاب سانلا قحأ : لاق هنأ ينزلا هللا دبع نب ركب ىلإ هدانسرب رفظ
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 ىلع لخد لجر نيتمطلب سالا قحأو 6 رخآب هعم بهذف ماعط ىلإ يعد
 لجر تاطل .ثالثب سانلا قحأو < انره لب ال : لاقف انه سلجا : .هل اولاقف موق

 ٠ يعم لك أب تيبلا برل اولوق : لاقف (ماعط هل اومدقف موق ىلع لخد

 نب ديعس نبا رمت نب صفح نب رمت نب رفظ نب دم نب ڳا رفظ 4

 « هيبأ نع ثدح ٠ يناكلمزاا يدزأألا رصن وبأ ا نامنلا نب بدنج زيزع يآ
 هدنس ىوزو * مامت هنباو يزارلا نيسحلا 1 هع ورک دما نب رها نعو

 تعب : لوقي لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمم : لاق كلام نب نننأ ىلإ
 اها دا يراك ا ا ا اک ااا
 ا ةيللا ان ءاج ء2 اا کان کا ادعا یف

 ةيرق لهأ نم مجرتملا ناك * .ملسلا هيلإ :اوقلأو مكتب رل .اوبيجتسا سانلا

 :٠ ةئاقالثو نيميدأ ةنس فوتو «:اكلمز

 زجاشلا يللا . ناسحلا وبأ .ةبتك نبا هلا دبع نب زفظم نب 26: رفظا 6

 ضايغنب ليغفلاىلإ هدنس یورو  هععساو هعمسق ثيدحلاب ىنتعا * يعفاشلا هنقفلا

 ا 4 5کا لولا لوطا دحا نرکب نأ ےس ناك ام : لاق هنأ

 لاق + لجؤزع هللا ىلإ ةاعدلا مخل « ايندلا هذه يف E مودأ
 ء

 ركذو ٠٠٠ ةئاعبرأو نيرشعو عست ةنس لاوش يف رفظ هيقفلا يفوت .: يناتكلا
 2 همن ناتا فا نک ىلا دادا کوا

 ل Tak د کم ثدح يتشەد حتفلا وبأ .روصنم نب € رفظ ق0

 توه كبدبح بحأ : لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةريره يأ
DEE BOLLا  SM 

 - ام اوب كبيبح

 ثدح ٠ يناهبصأألا عيبرلا وبأ دمحأ نب دمع نب دم نب, رصن نب +€ رفظ د

 EE لسو هيلع هللا الم ىلا نأ ندا ىلإ دب چاو + ندب
 . رفغملا ا

 نيغلا فرح هيلب و ء اللا فرج ىهتنا



 رك اسع نبا خي رات

 ا فرح

 هما نم رک

 EEO کلا نب نادر نيوزيزءلا دبع نم ركاب 36 مما *

 كلملا دبع نب ناملس ىلع دفو ٠ يرصملا ارم لا قد © دعا نب ل نبا

 < بزعأ وهو زيزعلا دبع نب رمح نب كاملا دبع ىلع لزنف < زيزعلا دبع نب رمح هعمو
 ىلإ اتم لجر اك وأو ابل ا لاق « هتبب يف هعم ناكو

 هأفطأف حابصملا ىلإ ماق انمن دق نأ نظ الف < هشارف ىلإ كلملا دبع يوأ < هشارف

 اذإف تظقيتساف : لاق < مونلا ايل بهذ ىتح يلصي لعج مث < هيلإ رظنأ انأو
 اراك اب ھ۶ اج رع نیس ع انتم نا اا أ ) .: ےب لا هذه يف ارقا رو

E SEE EEEاهيلإ عجرم < 0  » 

 تلق كلذ تبأر الف ٤ء كلا هلتقيس تلق ىتح كلذ لعفب لزي مل م < یکی م

 دبلأ ينعم الف < هنع كلذ عطقأل مونلا نم ظقبتسلاك < هل دملا « هللا ناحم

 ةا نتالثو نالت منن مجرا لکو اس هل عما غ

 يررقملا ينوكلا_يدسأألا, ركب وبأ « دوجتلا .يلأ ةلدهب نب 6 ماع

 ني دزو « يملسلا رجلا, كع نأ ىلع تآرقلا أرق ٠ ةفورعملا ةءآرقلا بحاص

 تايقر ديرو سول اك عقار نب بيسملاو < ناهسلا حلاص ورك ا شح

 حاير يلا نب ء اطع هنع یورو ۰ ىموم يلأ نبأ ةدرب يبأو « يحضلا يبأو « نيزر

 ةعامجو < ةثييع نب ناف وک ةا « يروثلاو “< ةبعشو < شيحألا فالو

 نع بیک نيون تلاسإ در لاق ءوز نیا , هديبس طفالا چ رکا کا تورخا
 : لاق ۴ لوقت م : تلق < نيرشعو عبس ةليل اأ ينيثسي ال فاحف ردقلا ةليل

 نم حبصت اإ : لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاق يتلا ةمالعلاب لاق وأ ةيآلاب

 معامل سيلو < يذمرتلاو لسم هاور ٠ عاعش امل سيلو سمشلا علطت مويلا كلذ

 نب ناوفص نعرز a ىلإ ظفاحلا دئسأو د* نيثيدح ريغ نيحيحصلا يف

 قحلي امو موق بحأ الجر تيرا هللا: لوسر اب : لجر لاق,:؛لاق يدارملا :لاسع



 بيذهت ۰
 نع مضاع نع الوطم هاورو « ًارصتخم هاور اذكسه « بحأ نم عم ءرما : لاق 2 مهب

 نف : لاق ملا ء اغتبا تئج : تلق. 9 كب ءاج ام : يل لاقف تاوفص تبتأ : لاق رز

 يردوا ي يفلح : تلق بلطي ا اضر معلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالما

 هيلع هللا يلص هللا لوسر نع تعمم لبف ١< لوبلا وأ طئاغلا دعب نيفلا ىلع حسم

 عزتنال ا انک اذإ انرمأي ناك من: لاق » يش كلذ يف لسو

 : تلق « مون وأ لوب وأ طئاغا نم ل « ةبانج نم الإ نييلايلو مايأ ةثالث انفافخ

 توصب يلارعأ هادا ذإ ريسم يف هعم نحن اغيب « من : لاق ٩ يوملا رک ذی هتعمم له

 ا الجر تنأرأ : لاق « هاه مالک نموحن ىلع هباجأف « دم اي: لاقف يروبج هل

 برغلآلبق نم نأ امئدحي لزب لو © بحأ نم عم ءرملا : لاقف 7 مهب قحلي الو موق

 نم سمشلا علطت ىتح قلغي الف ةنس نوعبرأ هضرع ةريسم ةبوتلل هللا حتفي ابا

 0 ا قني ال كير 55 ا موي ) : ىلاعت هلوق كلذو ٤ هلبق

 ىلع تاخد : مصاع لاقو ٭ ااغ اکی تیک یا ی كسا کک

 لجر ملكتف « ارد نيتسب اهتموقف ةليسغ هبايث ىلإ ترظنف زيزعلا دبع نب رع
 هاخأ محم ام مالكتلا نم لجرلا بسحب فك هم : رمت لاقف « هتوص عفرف 00

 محا مامرالا لاقو ٠ ةقث وهو بارطضا هثيدح يف مصاع : نايفس لاق * هسلج وا

 < هت ارق نوراغخي ةفوكلا له أو < ثآرقلا اًمراق نكو « كسان اص الجر ناك
 يف ًاظلا ريغك ناك هنأ الإ ةقث وه: دعس نبا لاقو ء7 هتءارقراتخأ انأو

 اهحتفبو < قيرطلا وهو دجن عج نونا مف دوحتلا : سراف نبا لاق ٠ هثيدح

 لع تارقلا ارقو < ثيدحلا يف يوقلاب سيل مصاع : نيعم نب بحي لاقو ٠ ناتلا
 « شيح نب رز ىلع أرق ام ضرعي ناكو < بلاط يبأ نب ىلع ىلع ةأرق وهو < ىملسلا

 الإ هتفلاخ امو © مماع ىلع تأرق : صفح لاقو ٠ دغو نر الور

 : لوقيام اريك قاحسإ ابأ تعمم : شايع نب ركب وبأ لاقو< دخاو فرح يف
 : تلقف ٤ دوعسم نب هللا دبع باحصأ نم ًادحأ يننتسأ ام < مصاع نم أرقأ تيأدام

 ااو ورم و ال دلع باحلصأ# لعن لاغشأ* ل4 دق لو اگ
 < مماع : اولاق 9 اذه نم : تلتف « E ا اغ ارا دحسملا

 ناكو « لاق امل وتن قاحسإ يبأال قح : تاق ملكت الف < هنم توندف هتنتأف

 يب يف نيل نه ًأرقأ ةن اذك و ااذك ذم ةفوكلاب ام < لقي“ قاحتساإوبأ



 اا رك اسع نبني رات

 قاحسإوبأو ٠ ديذ ةءارقل رخآلاو « هللا دبع ةءارقل امهدحأ < شمألاو صاع دسأ
 نب نسملا لاقو < هحصفأو امصاع ًأرقأ ناكام : كيرش لاقو < ىيييسلا وه اذه
 زظنف < ءارقلاعمدمي ال كاذ + اقف « اضاع ضماملا ىموم بأ دنع ترك ذ : دود
 دمح| نا تثدخ : تلقف 2 هب لدعت نا ديرت : يل لاقف يهجو يف بذخلا نيبتو يلإ

 « هتءآرق ريغب أرقي نأ ًادحأ عسو ام مساع باحصأ نيب فاخ الول : لاق لبتح نبا

 نم نال < ءالملا تاقبط يف هلعحأو ءآرقلا نع هعفرأ نأ تدرأ امنِإ كحيو : يل لاقف

 هک رت ذوي ام هيلع أر تنمناكق « ةيبرعلاوةغللاباقراع ناك هن ال٤ نع للت اج هملع
 « نآرقللةءارقو ةنسبحاص ناكو « اينامَع معاعناك يلحعلا لاقو ٠ هيلع ددري لو

 ثيدح يف هيلع نلعخي نكلو < ثيدحلا يف ةقث ناكو < ةءآرقلا يف اسأر ةقث ناكو

 < بلا سرام نم + لاقي ناك : ةيزخ نب قاحسإ نب دع لاقو ٠ لئاوبأو رز
 صاع ناك : شايع نبا لاقو ٠ هفرط لكدقف ٤ مماعل أزقو < يفاشلا بهذمب هقفتو
 سانلا نسخا نم يف شعلا ناك« مالكلا روهشم « ملكت اذإ يصف ايون

 « مصاع نم ردقلا تابثإ يفذشأ ایا كارا: ةملس نب دامح لاقو <« ثيدحلل ًاذخأ

 نايفس يقأب ناكو ٤ ينك لبقو الإ رفس نم لئاو يبأ ىلع تمدق ام : مصاع لاقو

 عضاوتلا : لوقي ناكو « ًاريبك كانبتأو « ًاريخص اهتنتأ : هل لوقيو هيتفتسي يروثلا

 یجب هنع لئسو ٠ كن. ريخ هنا تدار الإ ادحا یقلت ال نا كلزنه نم تجرخ اذإ

 ةقث ريخ حلاص لجر وح : دمحأ ماموالا لاقو< سأب هب سيل : لاقف نيعم نبا
 وها :: عاحع يأ ؛لاقو ؛©-عسنأب هن نشل + ديس نب ي لاقو « نم طخ نينعأالاو

 اک لف 4 الا مصاع نعةعرز ابأ تلأس : تا بأ نبا لاقو « ثيدحلا حلاص

 ناک نعل اق ةيلع نبا هيف ملكت دقو « ةقث وه لاقي نأ اذه هلت سيل : لاقف يبأل

 قدصلا لي دنع هلع : لاقف امصاع يبا رک ذو :لاق « ظفملا 'يم ضاع دعما نملك

 < اهيف ام سفنلا ينو مماع انثدح : ةبعش لاقو « ظفاحلا كاذب نكيملو ثيدحلا حلاص

 « ةركت هغبدح يف صاع : شارخ نبا لاقو < ظفحلا ءوس الإ هيف زكي مل : يليقعلا لاق

 انثدحي مماع e يطعساولا ديز وبأ لاقو < ءيش هظفح يف : ينطقرادلا لاقو

 نب يحي لاق ٠ يثعلا يف لئاو 3 ماع اكد غ « ةادغلاب رز نع ثيدحلاب

 نيرشعو نام ةنس : ليقو < ةثامو نيرشعو عبس ةنس ةفوكلاب مصاع عاج كك
 او



 تدك ام

 لتجد نمد يعم ٠ يصجلا ينوكسلا ديمح نب الي مصاع 6

 تعم : لاق هلع ديردنبا لإ هده ظفاحلا یورو ٭ ةشئاعو < كلام نب فوعو

 : هلوق نم ا « هيلع اأو ثان سانلا يف ماق ةيباجلاب وهو رع

 اومرك أ سانلا اهيأ : لاقف موي تاذ انيف ماق لسو هيلع هللا لص هللا لوسد نإ

 فاو يدك انا اک مولي نيذلا 3 تاع کرایخف قاتا

 لجر نولخي الو الأ « ديقتسأنأ نيم نمي دبش اوك اجلا نأ ريغ نم لجرلا

 ىلع هكلاف هيخأ ةجاح يف نكي نمو« ناطيشلا املا ناك الإ هل. لت ال. ةأرماب
 یلص هللا لوسر انيف ماق E a نمؤم وهف هتئيس هت ۶ انک ردقأ هتحاح

 دعب مات قيرط نم ةياور يف دازو ٠ رتاج هللا رفغتسا م < لسو هيلع هللا

 <ايإلو <. ةعاجلابب هيلعف ةنجلا :ةحبخم .دارأ نف الأ < .دهشتسي نأ .ريغ نم هلوق را ن
 اذه مدقت دقو « دا نينئالا نم وهو < دحاولا عم ناطيشلا نإف ةدحولاو

 دنيمح نب ماع ن رع يلاربطلاو ظفاحلا جرخأو د عضاوم يف 0 ثيدحلا

 ةليل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز عم تق : لوقي كلام نب فوع ع لاق

 ال ةرقبلا نم حتفتساف ًادبف < هعم تمقف يلعب ماق > ا مث كاتساف ًادبف

 عاد خا تت للا زيلطع ةياب رع الو لأف فقو الإ ةحر ةياب ري
 اب ريكلاو ترككاملاو تورط يدر نادا لاھ ب ییا دق: امك ارین

 توربجلا يذ ناحبس .: هدوجس يف لوقب هعوك ر ردقب دحس م < ةمظعلاو

 چلا ددو قار ری ع کنارع لدا ارق عك یاد ارو رک

 هاا واشار باندا يلت يتلا ايلعلا ةقباملا يف جرتملا ةعرز ونأ ۔رک ذوا ٭ كلذ

 ٠ اوج : يطقرادلا لاقو« دو هيلع هللا لص

 وحكم نءإثدح ٠ ييطسلفلا يدنكلاةويح نب ءااجر.نب + مصاع

 نيك د نب لضفلا مين وبأو عیکک د دنع ئور اهو روکتا, نيا دف

 لاج تیک : لاق يدق نب, زیغک ا نع ليج نب واد, نع یورو زر انكر يغو

 كتبتأ نإ ءادردلا بأ ار: لاق. لجر ةاتأف قشمد دخن يف .ءاد دلا, يأ عم

 لوسر نع ثدحم كنا ىنغلب ثيدل لسو هلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم ةنيدملا نم

 ع ا تاجا تج مخا ت ام اراي اقا و هيلع هللا یلص هلل

 لسو هيلع هللا لص هلا لوسر تعمم يفإف : لاق « م : لاق 7 ثيدملا أرقنل الإ



 اا رکا نبا خيرات
 RS للطب ًعيِرَط كاس نم لوق
 نم هل رفغتسي ماعلا نإو < بلطي اب اضر علا بلاطل اهتحنجأ عضتل نع كاللا
 دباعلا ىلع ملاعلا لضفو « زا pii st ءاامسلا يف

eءاينألا ةثرو ء العلا ناو > تكلركلا اسد لك دداا فلا  < 

 طم ذخأ هب ذخأ نف < ثلا اوئروأو < ارد الو ارانبد اوثروي مل ءايبن الا نإ
 ةمحرت يف اہضعب يتأب ةريغك قرط يدنع ثيدحلا اذهلو : ظفاألا لاق ٠ رفاو
 ىموم يبأ ىلإ هدانسإإب مصاع لووول لاک REE ك نق ن ا

 یورک 22 تازا را2 موت ع الج ها و لاق 0ا هاد یش دلا

 ةا چ را وز زيزعلا دبع نب مع تدعم : لاق معاع نع ظفاطا
 رفغتسلف داع نإف « بتيل غ هللا رفغتسيلف داع نإف < بتيل م غ هللا رفمتسلف ابذ

 نإو < اوقلخي نأ لبق لاجزلا) قانعأ يف ةعوضوم اياطخ اهنإف < بتيل مث هللا
 : مالثلا لهأ نم ةعبارلا ةقبطلا يف ةغيلخ لات ٠ اهيلع رارضوالا كالا لك كالحلا

 ٠ هب سأب الا: ةعرز وبأ لاقو « حليوص وه : نيعم نب يبجي لاقو < يفدرأ مصاع

 يهاطلا ينقثلا ثراملا نب ةعيبر نب هللا دبع نب نايفس نب 26 مماع

٠ CA٭ هريغو رش هنبأ هنغ ىورو + رماع نب: ةيتغو بوبأ ابأو رگ عم  

 مث « اوطبارف وزغلا مهثانق لسالسلا ةوزغ اوزغ مهأ مجرتملا ىلإ ظفاحلا :دنسأو

 لا + ةبقعو يرا_ لآ با 2 هدنعو ةيواعن ىلإ اوغجر

 ةعبر الا "كجانملا يف للص نم هتأ اغلب دقو < ماعلا“ ورغلا 'انتاف بويأ 'ايأ اي

 تحمس يفإ 9 كلذ نم رسسيأ ىلع كادأ يخأ نبا اي : لاق < هبنذ هل هللا :رفغ
 هل هللا رفغ « سعأ اک ىلصو ٤ أ اک أشوت نم : لوقي لسو هيلع هللا یلص هللا لوسد
 < حمر نب دم ن نع جام نبل :ةأوز “م 2 لاق 2 ةبقعاي كاذك أ“ لمع نمت عام

 هقلاخو < معاع نع هنظأ هللا دبع نب نايفس ع نعرهيزلا يأ ل یش خو نال(: ريع

 وهو نمح نح رلا دبع نب نايفس ن نع اولاقف < ثيللا ع نع اوورف ©« ةبيتقو < نيححو ٤ سلوي

 دجاسملا يف هلوق : لوقأ )< حمد نبا كغ E ةنأاوكشي ملو باوصلا

 لوسرلا حسو ازل د جسما لجو ا تناك( دجال .يأااببأ لتحت ةعبرألا

 رعأالا هزهاظ نأ لوقو « ابق دجتسمو « ىمق ألا دحسملاو « سو هيلع ةللا .ىلص

 بلطلا قلطم دازملا أ لفتحيو < تابجاولا ىلع زاصققالا د يك 0



 بيذبت ٤
 :دعس نبا لاق ( بودنملا نايتإ نم اذهب لمعلا يف دب الف بودتلاو جازالا لماشلا
 . ةنيدملا لهأ يعبات نم مصاع ناک

 رصع كردأ ٠ يراضنألا ليسفلا ةلظنح نب هللا دبع نب د مماع
 ثراملا هيخأ ةمحرت يف هركاذ مدقت ٠ ١ ةرالا موي لققو « ةباحصلا

 هيبأ نع ثدح * يقشمد هنإ لاقي « نقلا معن : نب هللا دبع نب. 36 مساع 96
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق هنأ هادج نع يدعسلا دمع نب ةورع نع
 ايف ناك لسو هيلع هللا ىلص يتلا ىلع اواخد الف « فيقث نم هموق نم دفد يف
 مب م : اواق 9 ميغ دحأ ىسن مدق له: مل لاق هولأس نأ اور کف
 هدع مو هيلع تلخد الف : لاق « هيلإ اولسرأف : لاق < انلاحر يف هانفلخ
 ا قرشا نو« ايلعلا يه ةيطنملا ديلا نإ : لاقف ينلبقتسا
 اذه مطاع : سنوي نبا لاق * لسمو لوؤس“ هللا لام نو < لأشت: الف
 نم هنع يور ًادحأ أ الو رصم مدق « قدزالا نم ع 3 ماشلا لأ نم
 * بهو نبا 5 رمهم لأ

  Xxكلم ادبع نب ماه ةباحص نم يلالملا ديزي نب هللا دبع نب 6 مصا «

 حيرش نب ثراحلا بلغت الو « ناسارخ هالوو « موزلا ىلإ ةفئاصلا وزغ هالو
 اولتتقاف ثراملا ىقلف امصاع ماشه ثعب ةئامو سمخ ةنس ورمو ناجزوملا ىلع

» 
 ماشه ىلإ لنو خاب ثراحلا مقي نأ ىلع احلطصا غ 3 ًاديدش ًالانق

 یجرالا نسق نب ويش لتقف ةينيمرأ يلو اعصاع نإ.

> 
 يؤدملا يشرقلا باطلا نإ رم نب مصاع نب هللا ديبع نب 36 مصاع
x 

 « هللا دبع نب لاسو « هللا ديبع هيبأو « هللا دبع نب رباجو « رمح نبا نع ثدح
 « ةئديع نب نايفسو « ا , كلامو < يروثلاو « ةلغش هنغ ئوز“ مریغو

 نع هيلإ ظفاحلا ديسأو +٭  زيزعلا دبع نب رمت ىلع ادفاو م ماشلا مدقو .« مريغو
 « نيلعن لع الجر تجوز ةزازف ينب نم اعا دول دن نع صاع نب هللا دبع
 9 نيلعن كفل تضزأ ؟ امل لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ كلذ عتفرف
 قيرط نم ةياور يفو ٠ كلذ أ انأو : لاق « كلذ تيأر ف : تلاق
 : جوزا لاق“ تضر ينطعي ملؤاو « من: كلاق 9 تيضزأ : اهل لاقفا يوغبلا

 هيأ نع يودعلا ة ةعيبر نب هللا دبع نع لإ ظفاطلا دنسأو * امأشو كنأش



 Yo\ رک اع نبا خيرات

 ا ارفاتد اد هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق: لاق باطخلا ن نإ 1 نع

 هجرخأو ٠ ديدحلا ثبخ ريكلا يفني اك < بونذلاو رقفلا نايفني اهنإف ةا
 نباو وه. يلصوملا ىلعب وبأ هاورو < هوحنب ةبيش فا راو هانم نبا تير

 « بونذلاو قفلا يفت .اهنيب..ةعباتم :نإف. < .ةرمعلاو جلا نيب اوعبات : ظفلب. هجام
 هاورو اب جحلا نيب اوعبات : ا يصب يقبتبلا هاورو ٠ ثيدحلا
 مو 1 نع رماع نب هللا دبع نع هحام نبا هاورو ٠ دما ماموالا هما

 يتلا جملا نيب اوعبات ظفلب ر ر کز تاياوزلا ضف دو ل
 | قي ريكلا ىب اك < قالو معلا يف ناديزيو رقفلا نايغني اهنإف
 ديا نإ مصاع هاور ا جحملا نيب اوعبات ثيدح : ةبيش نب بوقعي لاق

 رم نع ةرم هیورب ناك ينعي « هيف هلع فلتخاف ا برطضم وهو « هلل

 ةملكلا هذه نع تكس انا ةنييع نب نايفس لاق غ نمو <« هثع هيوري ال ةرمو

 ءالؤم اهب جتحي 4 نأ ةفاخم اهب ثدحأ الف بارطضالا كلذل ينعي < لجألا ا

 : همأل لاق زيزعلا دبع نب رمت تدبش : مصاع لاقو × ةجح اهيف ملسيلو « ةيردقلا
 ةديدم اب اًمصاع تيأر : نايقس لاق * س يلعجت الف يطونح نيلتس كارأ
 له يعبات نم وه : دعس نبا لاقو < اس ھاو اجد نکو ب نير شع ةن
 ول : لوقب جاححلا نب ةبعش ناکو . هب جتي ال ثيدحلا ريثك ناكو« ةنيدملا
 ميسو هيلع هللا ىلص ينلا نع نالف ن رع نالف لاقل دجسملا اذه يتب نم : صاعل تلق
 نا نأ تدمج انا نر ات كار اجر تلر + فلق ولا لاقو « هانب هنأ
 تدرج اجر يقتل يدلل دے كلام لاقو هقب دح نوقتي خايشألا

Eهثيدح يدې نب نمحرلا دبع ركتأو < هظفح دمحيال ة ةنديع' نبا ناكو  
 نيعم نباو دمحأ هفعضو < كاذب سيل وه : دمحأ مامإالا لاقو < « راكنإالا دشأ
 وه : يراخبلا لاقو < ريكا نم هثيداحأ يف : بوقعي لاقو < بوقعي نب ميهاربإو

 ثيدح. هل سيل < ثيدحلا برطضموه : نار چ ا دا یی اک
 O م عوز لا اذه نم او لاقو « هب جنحي الو هيدح بتكتي « « هيلع دمتعي
 « اصاعالإ فعضلاب روهشم فيعض ناسنإإ نع ىدد كلام عن ال : لاقو يئاسنلا
 کا دبع ريغ هغیدح كرثي دس ملأ نع ثدح E ا ملعن الو

 هو a وحل يبأ



 يبد ۳

 الإ هيلع ىثأ ًادحأ رعأال لفغم وهو < كرب يندم وه : .ينظقرادلا لاقو < هظفح
 كردأ ٠ فيمض وه : نيعم نب ىحي لاقو « هب سأب ال : لاق هنإف حلاص نب دما

 . سابا يأ ةفالخ لوأ يف تامو.٠ مناخ يب ر
 مؤي رمت يأ ناك : لاق غا زيزعلا دبع نب رمع نب 26 صاع ٭

 وع هل لق نأ ةليأ رع يورو كل زازإ | هيلع سيل < حاشوو ةبج يف سانلا
 ب دک ام: لاقق « دحأ ىلإ م موت ۾ مو« لامل نيل ءالؤه كدالوأ تك رت
 < نيلاصلا  ىلوتب يذلا | مهيف يلفأ « يل دج يدخل ع تک امو « مهل سيل ایش
 8 یواز 1 كاع ع او امل جر نيلجر دحأ» ال'وح اإ

 ءازجلا هب لاط نيدو ءء. رجلا ينربخي

 ءاشسلا مم اهئايحإ ينو دن 0وت ھا

 ءاجرلا ايندلا ىلإ هب لامو 7 انتعاجح نع فلاخت
 ءاحرلا ناك اذإ مهتأيو ىلو موقلا رومأ تبزح اذإ

atهتم مكلام مكيلع ٠٠ وذعي فسحلا ديلولا  
 ءانغلا يري لاجرلا:لمح يقف الاجر ملق اک نبك ناف

 الا مكناكم ةف اوموقو يذ نع اوتعصان الإو
 اك نو 45 هس ىلإ اعد نيح ديلولا نب ديزي نع اههرارفب ام”ريع دشار نبا وه دمحأ

 تاق جراوملا نإ ٠ قشمد ىلإ اعجر ربظ الف < ةرصبلاب اقحلف .ةباحصأ

 : هيلري لاقو هللا دبع هوخأ مهيلع جرخف « ةئامو نيرشعو عبس ةنس ًامصاع
 اعزام نموقلل فكتلا يف ئار ةادغ عديد ملفا نوم ابيزا رغ يمد

 اعزفمو ناك ًازوح يل ناك أ صاغ دصقأف فدألا ضرغ ید

 اشتم فوج ا مذا نم اتطيبغا نرثأ ٠١ ةربعإ ضئافو نازحأ كت نإف
 اعرجتو ىستحا ام ابنم مظعأف .اهتيسحاو مضاع يف ..اهتعرجت
 ا انين خذ اا ی اضن عقلا, انماع نوف نکیل تف
 . يندلا يرفظلا يراصن الا نامنلا نب ةداتق نب زمع نب 26 مصاع هي

 نب دمو لضفلا هنبا هنع یورو ۰ اه ریغو « كالام نب سناو هيبا نع ثدح

 ىلصيبلا نأ ديبل نب دوم نع هيلإ ظفاحلا دنسأو * مغو قاحسإ نباو نالجت
 ا هبي وهو اينذلا نم نم وما هدبع يحيل لجتو زع.هللا نإ : لاق ملسو هيلع هللا



 ۷ رک اسع نبا خيرات
 يونبلا قيرط نم دنسأو .* © هيلع نوفا بارشلاو ماعطلا شرم نوم
 لع قاف نوم« لاك جبدخ نب عفار نوع درل 3 552 ع فل هيلإ

 ظفاحلا دنسأو © رجالا مظعأ هنإف حبصلاب انار ذل ودي ملسو هيلع هللا
 لاخ ناك و < نانس نب عقلا دومي اج : لاق هللا دبع نب رباج نع ايلاع هيلإ
 راج ناك ودعت رتب بكا فو ةنازإ ار يناوعو یک عل فد هه املأ تاع
 نم عنم جارخ : لاقف 7 يكسشت ام : هل لاقف ةرفص نم *يشب زييرادشأر سردق
 ماجحلاب تيارا سيب لاعب الفساد عالي د را ااا 0
 هللاو < كا هللا رفغ : لاقف < احح هيف قلعأ نأ ا: لاق 9 هللا دبع ابأاي

 أشنأ كلذ نم هعزج ىأر الف« ينيذاويف هيلع عقب بابذلاو ينبيصيل بوثلا نإ
 يود نم يش يف ناک نإ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ی چکر لوف وغ
 E امو ءا قفاوت رانب ةعذل وأ لسع نم ةبرش و 1 مححم ةطرش يفف ريخ

 طرشي طرش هتجاح هنم غلب ايف « هعدخأ يف مجحلا قلعأف ماجحلا اعدف « |
 ا ا و اجل راكم

 ٠ اهريغو ةريسلاب ءاملعلا نم مصاع ناك: دعس نبا لاقو ٠ يظرقلا بعك"
 للص هللا لوسر يزاغمو ةريشلاب ملعو ٤ ملعلل ةباور هل تناك : رخ حا عضوم يف لاقو

 زيزعلا دبغ نب رمع لع دفوو « املاع ثيدحلا .ريغك ةقث ناكو ٤ ملسو هيلع هللأ
 نأ 2 ‹ ةنوعع كلذ دعب هل راد “رم هنع هاضقف همزل نيد يف هتفالخ يف

 : هل لاقو ةباحصلا بقانمو يزاغملاب سانلا ثدحيف قشمد دحسم يف سلي

 AER اجاف < هنع نؤهني و اذه نوهركي اوناک ناوم ينب
 نب ماشه ةفالخ يف ةئامو نيرشع ةنس يفوت ىتح اهب + لزي ۾ ملف« ةنيدملا لإ جد غ

 نيرشعو عبس ةنس : ةلقو اذ E يدقاولا لاقو ٠ كلملا دبع

 دمحم واخي يرهزلا ناكو ٠ ةياور ىك كل لو الاد 6 نإ زر شعو تيس ةا ليقو
 ٠ ةعرز وبأو نيعم نب ىبحي هقثوو < مصاع ثيدح هنم ىورتيف قاحسإ نبا

 < ةبحنصد] نإ : لاقي مهئارعشو يت يتب ناسرف نم يمي.تلا ورم نب ال6 مصاع 0
 : ةمود حتف ىف لاقو < قارعلا,مايأ نم ثالذ ريغو ديلولا نب دلاخ عم ةمود جتف دهشو

 هلا يف ةعبدو اهالد ةيشع لدافع ريغ ظفاح فات ف

 معلا نم ء امدلا نوسحي ةمودب



 بيدهم 1۸

 مثرونب ينيري دق ام ىلع اًظافح يتريشعل مهف ىععن تمعنأو
 : اهلبق يتلا ماينألا ددعيو هب مهماقمو داوسلا مدورو ل

 داوسلاضارعأ ضارعالا ىلإ يراها لبرالاو ليلا انباج
 ده تاتا و دا يسم انهار اذ
 داصحلا عمقي عرزلا انيأر ىتح طاطلملا بناج ادحش
 ار راها را نارا ولا متم ينأنل
 داراب لضم نك د ىلإ - .اوماقأ) اص ارسم: ابل

 ناك ٠ ةعيشلا دحأ < يلجبلا فوع نبا : لاقب و < ورمت نب 96 مصاع 6
 دا نير ديزي عاش ني ع ىلإ هب ءيجامل يدع نب رجح عم
 يلا نع مجرتلا ي . هللا دبع نب ةرألا ةمحرت يف ةصقلا قايس مدقت دقو

 قاحسإ وبأ هنع یورو ٠ ليبحرش نب ورمتو < رمع نلوم ريمتو « يلهابلا ةمامأ
 : لاق دواد يبأ ىلإ ظفاحلا عم يأ قيرط نم ظفاملا ددسأو .*« هريغوا ينيبسلا
 هيلع هللا يلص يبا نع ةمامأ يبأ نع مصاع نع 2راا رنا شدم

 نوحبصيف بعلو وملو برشو معط ىلع ةمأألا هذه نم موق تبي" لاق هنأ ملسو
 : نولوقيف سادلا بصب ىتح فذقو فسخ مهبيديلو « ريزادخو ةدرق اوخسم دقو

 مهبل ناسريلو « صاوخ نالف رادب ةليللا فدخو < نالف ينيب ةليللا فسخ
 نلسريلو « رود ىلعو امنع لئآبق ىلع طول موق ىلع تاسرأ اک ءامسلا نم ةراحح اًبصاخ
 مهسبلو « رجلا مهبرشل « رودىلعو اهنم لئابق ىلع ًاداع تكلهأ يتلا مقعلا حيزلا هيلع
 ٠ رفعج اهيس ةطخو « محرلا مهتعيطقو < ابرلا مهلك أو« تانيقلا مذاختاو « ريرملا
 : لاق رفعج انربخأ “ متاح نب رايس اا لاق دمحأ مامرالا ىلإ ااو

 ملاكا هلوقت يش وه له : هل تاقو ثيدحلا اذه نع كايف 5 ًادقرف تيتا

 nD لاقف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع هنأت
 < ةمامأ يل نع مصاع هب يندب + لاقف 9 هب كدا نمو : هل تلقف « ا هلا

 ليسا يعخنلا مهاربإ هب ينثدحو < بيسملا نب ديعس نع ةداتق هب ينثدحو

 نا اتاق رت ىلإ قارعلا لأ نم رفن جرخ : لاق مصاع ىلإ ظفاحلا
 : اولاق 9 متثج نذراب : لاق < قارعلا لهأ نم نحن : اواق 9 2 نم : مل لاق
 نعو « ةبانلا لسغ نعو < ضئاح يهو هتأرما نم لجرال. لحي اع هواأسف < من



 1 رک انلعنبا چ زان
 ام هللاو ال: ازلأق 2 مثأ ةزحشأ : رمع مل لاقف < اعوطت هتي يف لجرلا ةالص
 تلأس زا کبک دحا وداعا لاد نع يومشلأس : لاق 5 ةارحس نس
 اعوطت هيب يف لجرلا ةالص امأ : لاقف مريغ اهنع لسو لا ل الرس
 « رازٍالا قوف ع اا كل" امو تويا روق « روش
 اش لغ فأ غ كسار ةالصلل كءوضو ضوتف ةبانلا لسغ امأو

 قوف امادلو رزان امف ةتأرعا نم لجرال حلصي ام امأو :
 نم لاستغالا امأو « كلذ ا الو © ليبقتلاو 0 رازوالا
 لع بص غ « ثالث كسأر ىلع بصت مث < ةالصلل كءوضو ًاضوتت كإف ةبانجلا
 « دمحأ مامإالا قب ۽ رغ نم اهدحأ ةددامعم قرط نم ظفاحلا هاورو < كدسج رئاس

 ر ينو ٠ كاسح

 : لاقف اذه مصاع نع ةعرز وب 1 ٭ لسرع ثيدح اذه : نيعم نب ىجحي لاق

 لو دقرف نع ئور : لاقو ءافعفلا باعك يف يراخنلا هبتك و« قودص وه
 د" نبدي تبني

 قشمد لهأ د لع ناك ٠ يلكلا لدحب" نبا دمع نإ دي مصاع ×
 < مايا يأ تاكا قطعب یف کلا ىلع امأر ناكو « فئاوصلا ضعب وزغ يف
 مصاع برف مايا وبأ مهب رفظف « ناديك تا ق ید ا, موي كلذ
 : كللذ دنع لاقو دادغبب قتلا ىتح

 سورعلا ةريس يريس بلك اي
 سيمخت الب سبق 51 يريس

 ماذيملا وبأ :لاقو

 نسراف فلأ 2 نوب“ الف

 هدونج يف ماع اناثأ ةادغ

 هبلق فوخلا عاددص اثار الف

 (7) اًقرشم يل رحبلا هجو در امو

 نسوؤرلاب برضلا : يف ينخأو

 قسلبإ نم رمألا اًوعاطأ دقق لب

 ساخ لك اولتاق افلأو الأو
 نئاتكلاةاح (2) انبحلا أبع دقو

 طساتنملا مترك بوحرتس  هاجنو
 براھ عرسأك دادغب بابیوس

 رض بججاولا دوش مالا باقر ظالغ ةف ان قز

 نكت مل مطلا ةر اسك هوطاعل

 اهتيقل موي تاغ تول اهب

 براش 06 اک لاو نانمذن ةمادم

 بغا 1 لاح نعت رفوتراسف

 ةيش الب ایراد



 تيد ۳۰

 تراهو ناع نيبام مو اوسمأف ٠ مذعب نييكسكسلاباقرتدجنو

 براغملادالبىصقأوأرحشلا ىلإ ةونع ناطحق ل آاي كيفنأس

 يئاكر ريست وأ اليلق يتاح  تاواطتنإ انعبرنعكجرخأو
 ثيدحلا عم ٠ يرونيدلا حتفلا وبأ لسم يبا نب دمع نب 26 مصاع 4

 لاق : لاقهنع هللا يضر يلع نع هقبرط نم ظفاحلا جرخاو »© رصمو اديصو قشمدب

 قفشأن مو < تاريملا ىلإ قبأس ةنجلا ىلإ قاتشا نم : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ايندلا يف دهز نمو « تاذللا نع ربص توملا بقرت نمو ؛ تاوهشلا نع امل رانلا نم

 : لاقف هيلع ىرزأ الجر نأ ليلا ىلإ مجرتملا دنسأو < تابيصملا هيلع تناه

 مارجلا يلع هنم ترثك نإو 2بنذملكنعحفصلا يسفت مزلأس

 مواقم لثمو فورشمو فيرش .. ةثالث نم دحاو الإ سانلا امو

 مزال قملاو قملا هيف عبتأو هلضف فرعأف يقوف يذلا امأف
 اح زعلاب لضفلا نإ تلضفت افه وأ لز نإف يلم يذلا امأو

 مثال مال نإو يضرع هتباجإ .. نعتنصلاق نإف ينوديذلا امأو
 : مهضعبل اضيأ یورو

 لال يشل فأ ليمقو ةو ندر ك
 ليوطلا, ءالبلا. يف هيقلتو ٠ كلنا هبسكت :نانشرالا تاوهش

 ولج ثدحي نأ لبق ناک هنأ سايإ يا نإ مدا نع کج 3 مصاع %

 واخيسو الإ دحأ نمام وهالإ هلإ ال يذلا هللاو : لوقيو سلحلا يف هيتيكر ىلع

 تييتشا اذإ كبلق ىلع اًيقر نك أ مل : هل هللا لوقي نامحرت هندي و هنيب سبل هبر هب
 لحي ال ام ىلإ اهب ترظن اذإ كينيع ىلع اًبيقد نك أ ملأ ؟ يدنع كل لحال ام هب

 ? يددع كل لحيال ام ىلإ هب تصنأ اذإ كعمس ىلع يقر نك أ ملأ ۴ يدنع كل
 يقر نك أ ملأ# يدنع كل لحي ال ام ىلإ اهب تشطب اذإ كيدي ىلع اًبيقر نك أ ملأ

 نيقواخلا نم تييحتسا 9 يددع كل لحي الام ىلإ اهب تيعس اذإ كيمدق ىلع

 براي : لوق هنم ناك اذه نإ بح أف : لاق« كيلإ نيرظانلا نوهأ تنكو

 كنييوينيب ام اذه يدبع : هل لوقيف خيب وتلا اذه نم يلع نوهأ رانلا ىلإ يب رمأتنأل
 ساحلا ىضقتا اهراف : لاق < ةنجلا ىلإ يدبعب اوبهذا < ةظفحلا نع هترتس دق كل روفغم

 ٠ عام ريغ نم سلحلا يضقنب ىتح “ اكبلاب سانلا ذخأيف : لاق < عام ريغب



 رك اع نبا خيرات

 صاعلا هما نم و

 كلام نب رصن نب دو دبع نب سش دبع نب در نب .ليهس نب 26 صاعلا ا
 ىلإ ادهاحم هعم جرخو « هبا لبق 0 اسا 4< ةيحص هل يشرقلا يرماعلا لدنج وبأ

 نم ديق ف هوبا هح رطف کب 1 : ردحب نب ريبزلا لاق او تامو ماشلا

 دفا إ راهدروأ دقو 4 .ةيبيدملا ماع يف ةفورتملاةصقلا بحاص وهو ١< ديدح
 انه اهركذن نحنو  ةداعق نع عك ةبقع نب ىسوم نع ممك.داكب نب ديبزلا: نع
 هللا یلص هللا لوسر نإ : لوقتفد راركسا اًمفد ضعب يف مہضعب ثيدح لاخدإب
 الاف عدلي اودب نشیرق نى !! هلسريل ةيببدحلا موي باطخلا نب رم اعد لو هيلع
 لسا ت کو ف مهفوتأ ينوذ میل ينلسرت ال هللا لوسراي : رمج
 و هراجأت صاعلا نب ديعس نإ نابأ. يتلف مهيلإ هلو أف ءدان نا نافع

 یلص هللا لوسر هب هرما أ يذلاب 0 يرق ج ىتح ,سرفلا ىلع هي
 « لیپ هعمو ناهع عجرف < .مهيلع هلايا ورم نب ليهس .هعم اواسرأف « لسو 7
 انه مجرتملا وهو لددج وبأ ناكو < ةيبيدحلا حاب فورما علصلا ذئموي ناکف
 لابجلا ب كبروا قيوطلا تنتجاف نجلا نمت جازخف هيأ بيغم ةصرف منتغا دق
 فسر ' ظيقم هواة يدلنا هباحضأو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسز ىلع طبه ىتح
 راو هيلع اوهلسو لبجلا نم طبه نيح هوقلتو نودلسملا هب حرفف < ديدحلا يف
 اود ملتو هيلع هللا یلص هللا .لوسر لاقف.« هنبا. هيلإ اودر ام الإ ليبس ممدشانف
 ىأر امل ليبش لاق ريبزاا ةياور يفو ٠ خن !قدصلا هست نم هللا علمي نلف هنبا هيلإ
 وهف انم ك ءا نم نإ ب هک قالاس اذراف حلصلا باتك يف او نظنف < يل وه : هنبا

jماق 05 هذخأ | الف > هيب ال ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هالخت « انيلع هدرف  
 لددح ابأ نأ يدقاولا ةياور ينو ٠ هجو هب برضي لعجف كوش نم نصغب هيلإ

 خنيككرشملا ىلإ ىزا ل راقي ايل لؤقيرو هنو لعاب عيسي لج توها
 < همالكل ناما امل | نرش نيملسملا كلذ دازف 2 ينيد يف ينونتفب
 دول وع فاما نم ليل لخد نم ی + دشأ طق تیار ام :زركمل بطيوحلاقف
 اباخدن ىح مويلا اذه دعب ًادبأ اصن دم ن نها لخلل: لوقأ نإ امأ ٤ ضعبلهضعبو
 : لاقو باطلا نب رمت كلذ نم عزجف « كلذ ئرأ انأو : زركم هل لاقف ٤ ةونع



 بذبهت م

 رمش اي هذرغ مزلا : ركب وبأ هل لاقف 9 اننيد يف ةيندلا يطعن مالع هللا لوسراي

 يف فيسلاو داو يبأ ج ىلإ ينمي رگ م ماقف < 530 هلأ لوسر هنا

 :لجو رع هللا يف هابأ تقي نمؤلل لجزلا نإ لدنج 0: ر ا ی

 ةبتع نب ىموم ةناور ينو © رع دارأ ام لذتح وبأ مف « هيبأ ىلع هض رجب لعجو

 2ا۶ قف رناوت لووك لكما لاك سو 3 ا اد لورا

 سمدلي ليهس عم E ا ا لاقف < لعفأ ال هللاو : لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر عفرف < (طاطسق هلخدأو هديب ذخأف < راج هل انأ : حاصلا

 كعم نمو كلل لعاج هللا نإف بسثحاو ربصا لدنج ابأ اي : لاقو هتوص لسو هيلع

 « ًادبع كلذ ىلع انوطعأو مانيطعأو < احلص موقلازيبو انندبان دقع دق انإ < اجرخمو جرف

 همم ناكف يتقثلاريصب يبأب قلو كلذ دعب تلفأ لدنج ابأ نإ ج < ردغن الانإو
 هللا ىلص هللا لوسر مدرب نأ اوفاخو « شيرق نم اورف نيعللسملا نم الجر نيعبنش يف
 يف اولزنف < مهموق يرهظ نيب ةماقوالا اوهرك و < موبلط نإ مههلإ لسو هيلع
 ثرع الك اوناكف 6 مانثلا قيرط نم مدام هب اوعطقف شیرق ىلإ هیرک لزنم
 نم هيلع اوردق“ اه اوذخأو < مهتم ةئلع-اورادق نم اواعقف اهورا نشيرقل ليغ

 : كلذيف لدنح وبأ لاقف < مهودده اوذخاو < شيرق ىلع كلذ قش ىتح « مبعاتم
 لخاتسلاف ةورملا يذب يأ ٠ لدن يبأ نع اشيرق غلبأ

 از اتار ہیک نقيل تي مخا وشک یوا
 ا ا ا نفعا فرا یا نا نیا
 لطاسبلاب بلغ ال قحلاو برع ممل هللا _لامجي وأ
 AH مرا لقب وارد س اب ةرلا اشف

 هيلع مدق الف < هباحصأب يلصي ناك ريصب ابأ نأ .يرهزلا نع يتهيبلا قيرط نمو
 يب نم سان همودقب اوععم :نيح لدنج يبأ ىلإ عمتجاو < مهءأوي وه ناك

 ٤ نولسم مو ل إتاقم ةئاثالث اوغلب ىنح« سانلا نم فئاوطو ةنيبجو لأ رافغ

 اواتقو اهوذخأ الإ شيرقل ريع مهب رق ال< ريصب ياو لدنج يبأ عم اوماقاف
 نب نايف ابأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يلا شیرک اچار 3 اهباحصأ

 مهعم نمو لدنج يبأو ريصب يبأ ىلإ تعب نأ هيأإ نوعرضتيو هنولأسي بزح
 ءال'وه نإف < هيف تنأ جرح ريغ هكسمأف كيلإ انم جرخ نم : اولاقو هيلع اومدقيف



 ۳۳ رک اسعنبا خيرات
 هيلع هللا ىلض هللا لوسر بتكف < هرارقإ حلضي ال اياب انيلع اوحتف دق رکا

 نم امم نم صأيو « هيلع او.دقي نأ مرعاي ريصب يباو لدنج يبا ىلإ ملسو
 شيرق نم مهب رم دحأل اوضرتعب الو « مهيلهأو مدالب ىلإ اوعجري نأ نيملسملا
 تاق « عزنلا يف ريصب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك مدقف « .!هناريعو
 « هناكملدنج وبأ هقدف  هأرقب هدب يف مسو هيلع هللا للص هللا لوسر "باعك و
 ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لدنج وبأ مدقو « ًادجسم هربق دنع لعجو
 لزي مو“ شرق ناريع تدمأو مهلحأ يلإ | مم راس عجدو « اخص قم قلن عمو

 <«٠كلذإ دعب دهاشملا نم كردأ)ام دبشو سو هيلع هللا لم هللا لوسر عم لدنج وبأ
 ةديدملا ف هعم لؤي ملف < سو هيلع هللا یلص هللا ل لوسر عم عجرو ةكم حف دېش
 رع ةفالخ لوا ةنيدلا ليس مدقو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت تح

 ملف هيبأ عم ناكو < هلامو لأب ماشا ىلإ ادهاحع جرج اخ ًازيدأ اهب تك
 ترا ريصب باو لدنج يآ ثيدح اذهو < اتام ىثح ماشلاب ن.دهاحم الازي

 وثرجاه نيا ) : ىلاعت هلوق نأ دنهيأنب داود نعقازرلا دبع قدرط نم ظفاحلا
 جراج ورمل ايدل ن ی ول اویل | ام دعب" نب هلا يف
 نب دبع برش : لاق ةورع نع قاحسإ نبأ. قيرظ نم اضيأ جرخأو < لدنج
 حارجلا نب ةديبع و بأ مهب أف < ماشلاب لدنج وب أو © باطلا نب رارضر « ولا

 لَ ) : لوق هللا تعمم ينإ ٤ ا لدنج وبأ لاقف
 اواو IT اذِإ اوطاق حا اج تاحتلاصلا اولمعو 1-1 نيرن
 دق هنإ روزأألا نب دبع لاقف « مترعأب ر ع يلإ ةديبع بأ يكف« ( تالا
 انم کا ءان ویلا ھا یر رک ر انآ اا انل رضح
 كرمأ ام ىلإ ترظن عجرت نإو « ةيازخ ىلع انمقي ملو كاذ كاقك ةداهشلاب هللا
 روزألا نب دبع لتق سائلا يقم معلا الف < ت كاذب ةديبعوبأ يضرف ف < هعيضمأف كبحاص هب

 احنا ا عقوأ يذلا نإ : لوقي رع بانک عججرف «ًادييش
 اعذف < -مالسلاو مدحت مهيلع ماف اذه ياك كاتا اذإف < ةجحلاب اهيف هلأسن
 : ليق تح هسفن ا فرش هيب الو هل لدنجو و امهدحف ةديبع وا اب

 | هنإوهدخ لدنجابأ تبرض دق قاف دعب امأ رع ىلإ ةديبعوبأ أ يدكف <« سوسو دق هن
 ٤ء

 دعب امأ : لدنج يبأ ىلإ رع بكف « كاح دق هنأ هيلع انيشخ یتح هسفن ثدح دق



 كيد

 م ج محلا نمحرلا هللا مس )« ةبوتلا كيلع نزخ دق ةئيطخلا يف كعقوأ يذلاو

 ديدش بولا لباقو بدلا رفاغ ٠ معلا 3 هللا نم ناتكلا ليز

 رع ا ارق. الف +( اإ ند ًالإدصلإ آل لولا يذ بالا

 دهشتسا : مماع نب ىسع لاق © لاقع نم طشنأ انا هبا ناك ام هنع بهذ
 ةنسساومت نوعاط يف تام : دعس نبا لاقو < ماشلاب ةديبع تأ نمز لاسم

 ٠ ةرشعثال ةنس زخدلا جرمو نيدانجأب دوشتسا : دينع بأ لاقو « ةرشع نامت

 ٠ يوحتلا يدادغبلا تقلا يزل 6 أ ينج نب ناڻع ن ذب 26 يلاع غ0

 هتع یورو * اهب. ٹدحو :راوضا کسا «. دمت نب ماق نم قشمدب ثيدحلا عم

 هيأ نع ٍبيعش نب ورمع ىلإ هدنسب هيلإ ظفاحلا دنسأو ** هريغو الوك ام نبا

 ةئام ىلع هک وام بئاك نم : ملسو هيلع هللا یلص هللا :لوسر لاق : لاق ةدج نغ

 نب حفلا وبأ ناك : الوك ام "نبا لاق * قيقد وبف قاوأ رشع ريغ اهادأف  ةيقوأ
 ةعاج عمم « دراي رعش هلو < ادوحم اقذاح ابوح فنصملا ققدملا يوحنلا ينج
 حلا ابأ نأ يوحنلا لمثوملا نب ليعامنإ يل ىكتحو < نييداذغبلاو ةلصاوملا نم
 تععبو ًاريصب هتک ردأ يلاع هنباو < ةيمورلاب الضاف ناک ا نأ نك ال ناك

 اذه يلاع ناكو« دادغبب ثيدحلا عمو « ىلعت يأ دنسم رمعم دق ناکو « هنم

 + ةئاميرأو نيسو نينا نس ' يف احن

 صاع هنا نم رک ذ

 ٭ ثردحلاب ةيانع هل تناك ٠ ىملسلا دمحأ 3 د نب دمحأ ني د رعاع د

 باص بلاد نیر دمج نب دمج ا لاق هنأ ىطاشم الا نجلا يلع يبأ ىلإ دبسأ
 مامإ فلخ ىلص نمو : هيف لاقف يلع هأرقي نأ ةنلا باعك نع دمحأ نب ليلخلا
 هل ةالص الف هب دعقب مل

 نم ناك + .يفاجترجلا يڻرال ا عفان. نب. رماع نب ليعامجإ نب 6 رماع 9#
 ريص ويب دم نب ناورم كردا يذلا وهو < رصم ىلإ امن. ذفنو < قشمد راصح دبش

 . ااا ضعب ناور« لتقف

 ةديبغ وبأ هجو«: للو هيلع هللا لضا يبنلا كر دأ نم ةمشيخ, ني 26 ماع 6
 ٠ لحف ىلإ كومريلا ةعقاو دعب رفصلا جرم نم



 مو رك اسع نبا رات

 ديزي لدار ثدي لاف ای قشمد يضاق ةزخ نب 26 رماع لي

 بذكت كنإ اذهاي : هل لاقف هيلع بذكي هنأ ملعب وهو ثيدحب كللادبع نبا

 ٠ كسيلج كبذكي نأ لبق كسفن
 يفاجزوجلا نعىدر ٠ يرملا مماقلاوبأ دمع نب (ريغصتلاب) جرخ نب 36 رماع 6

 دنسأ * نيمأ قنا لکا ؟ يرقملا كك م لاق ٠ ةعامح هنع ىورو « هريغو

 لجو زع هللا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةرب ره بأ ىلإ
 ةنش مجرما يفوت © هاتفش يل تك رتو يفرك ذ وه اذإ يدبع عم انأ : لوقي
 ٠ ةئامالثو ةرشع عبرا

 يناروملا يراصنألا دم 0 قنغد ننصح نب شدا نب 3 رماع 0

 ةر دا عانوا ةا كاما دعب نككم و فلاب انسب واوا هله م
 < دادغبادجاس نم ًادحتسم مزلو ©: هزيغو يلازغلا دماخ يأ خيشلا ىلع :ةيماظنلا
 قاس « :شغد نب راع انربخأ : لاقف ظفاحلا هن ىور دقو * احلاص ایش ناكو

 لوسر دبع لع نينعالالا تدهش : لاق يدعاسلا دعس نب لبس يلإ هدانسإ

 هاخوا ةا لوس ىلا فرفع ربط یانو ماو ا لغ طا
 : لاقف ةدلوم نع يناروللا ارعا تلأس : ظفاحلا لاق  اتعالقا ثيح اهني ملسو
 تس ع هنأ »2 ءاديوشلا 6ما نم هنأ زيكو 3 ةئامبارأو قيس ةن ف

 تيبب هععم امم هعم كك م نکو « هنقبظو دادر ني ةعامج نم سدقملا

 يدحإ ةنس يفوت: يطسولا :تاقبطلا يف ٠ بسلا نبا لاق ) * "يش سدقملا

 ِ ااا الئ
 ةعيبر نب كلام نب رماع نب ةعيبر نب كلام نب بعك نب ةعيبر نب 26 زءاع ×

 نم يدع ينب فيلح يودعلا م ٠ يزنعلا هللا دبعوبأ < رازن ىلإ هبسأ يهتني رجح نبأ
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىورو ٠  نيترجملا رجاهو ًاردب دهش نم نيلوالانيرجابملا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيلإ ظفاملا دنسأو * رمعو ركب بأ نعو ثيداحأ ملسو

 قبرط نم هاورو ۰ عضوت وأ فخ ىتح اوموقف ةزانجلا عيأر اذإ : لاقدنأ ملسو

 يتح مقيلف امم اًيشا. نكي مل نواف ةزانجلا كدحأ ىأأر اذإ : ظفلب ةيزخ نبا

 ٠ اردب رماع دشا : طايخ نب ةفيلخ لاق * هفلخت نأ لبق عضوت وأ هفلت

 ملف هتي مزل ناؤع نمز ةننفلا تناك الو < ًارجاب» ةنبدملا مدق نم لو ناكو



0 
 بيدهم ا

 ا ليفنا نب :باطخلل اًقلح ناك و ء تجرخأ دقت هانا الا مانا وشب

 : ليقف هبسل ىلإ صاع مجد ( ماال هرعدأ) : ىلاعت هلوقا لزن الف

 ینا شر ىلإ رجاه نم < « لئاو يف ا ا

 ةنس يفوتو ٠ ابك دهاشملاو قدنحلاو اأو ًاردب شوک هتأرما و

 « ةيباجلا رمع عم دهشو « يوغبلاو يثربلا نب دمحأ لوق يف نيثالثو نيتنث

 غر الا راد اسو هيلع هنا: لص هللا لسد ا ا لق يدق همالسإ ناكو

 ندم ايل الات اغنأ :و رعو ةشئاع نع دعس نبا یورو« اهيف وغدي أ لبقو

 هللا لەج دقو 6 هسفن .تباط لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم نوعبسلا

 نيءاسملا ىلع دتشي ءالبلا لعجو < ةدجنو ةدعو برخ لهآ اموقو ةعنم هل

 اولانو < مهب اوثعبو هباحصأ ىلع اوقيضف < جرزاغا نم نوملعب ال نيكرشملا نم

 هللا لوسر .باحصأ كلذ اكشف < ىذأالاو رتشلا نم نولانب اونوكب ملام مهم

 تيدأ كتر مث راد تبرأ دق ::لاقف ةرجملا يف هونذأتساو هيلإ لسو هيلع هللا یلص

 خابسو لفن ضرأ ةارشلا, تناك ولو < ناتزملا:امهو < نیت ال نيب لغ تاذ ةخبس

 تبغ قا لاق ارورتيبم مئاديصأ ىلإ جرخ مث « امايأ تكي غ6 يف يف :.تاقل

 موقلا لمجف < ايههلإ جرخيلفا جورلا .دارأ نمف < برثي يهو ترج .دادب

 مدق نم لوأ ناكف < كلذ نوفخيو نوجرخيو. نوساوتي و نوقفارتيو. نوزوحتي

 تدق ةنيبظ لوأ يف هتأرعا هعمو .ةعيبر نب .رماع ا < ةملس بأ ةئيدملا

 ليلا زان الاسوأ ملو هيلغأ تاج اج ماا ]زكر باعصأ مدق مث < ةنيدملا

 رماعت بأ بهش في يوقرلا لاقو موسآو مورصنو موواف رود يف راصنألا

 کو : كانال زت لون 2 ساع E ي لاتييؤهو ارانب

Raرعاع ناكو .٠.ةنيدملا ىلإ ةكم. نم. |ورجاه :نيذلا يف ( سانال تح ا  

 ا هيلع هللا ىلص الو لودر تک ادل یر هللا يك هل الزل افذ و ابر

 لاقف منع ةرس ا يع امه هنأ ا 000 ةر اا

 نعظفاحلا ج رخأوا ٭ اهيلإ انلاتخا اهاندقف نأ دعب ان أل يب اي كلذ لقت ال : هل

 هللا لسا السر نك فديت ےک ا اترا ن لج زكي لیتی

 ابداو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعطقأ ينإ : لاقف :لخرلا هءآجف لسو هيلع
 ف
 طقأ



 ۷ رک اسع نبا خيرات

 كلا نوک ةه كال عطقأ نايات از قو م لادف ار زلال قنات

 ةروس مويلا تلزن كتءيطق ف يل ةجاح ال : رماع لاقف « كدعب نم كبقعلو

 * ٠ ( نوضرع» لفغ يف و مباح سائل برقإ ) . ::ايندلا نع انتلهذأ

 نم يلصي يبا ماق : لاق رماع نب هللا دبع نع ايندلا يآ نباو قبلا یورو

 ماقد هنا ناما كايعا لعل ىس ف _سانلاو مش فيج كاذوب ليلا
 حلاص .اهنم ذاعأ يتلا ةعتفلا نم كذيعي نأ هللا لف 3: : هل ليقف همانم يف يتأف

 : لاق « كدابع نم نيحلاصلا هب تيقو اه ةنتفلا يق مهلا : لاقو ىلصف ماقف « هدايع

 لاقو < نيثالثو نينا ةنس يفوت + يريبزاا بعدم لاق * ةزانج الإ جرخأ اف

 ٠١ نيثالثو ثالث ةنس : ينئادملا

 دهشو « ةبحص هل ٠ دعس نب دابع نإ ثراحلا نب دعس نب ¥ رماع *

 م ا اد 2تا 12ا ة راغ
 * قشمد ليزت رازبلا يناسارلا يشرقلا صفح وبأ ديعس نب 96 رماغ.

 : لاق هنع هللا يضر يلع ىلإ 5 # ةعامج هنع هاورو < ةعاج نم ثيدملا ع

 نم رولا الإ عيب الو آرش اهيف ام اقوسا ةنجلا يف نإ : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 : لاق يراصنألا بالا يبأ نبا مدرك نع اضيأ يورو .*  لاجرلاو ءاسنلا

 هللا ناما كسر كاا لو أ فا ذو ا6 اعل ةا اظ أ اأ عم تجرخ

 ذخأف ليللا تفضل بئذلا ءاجف مغ بحاص ىلإ تيبملا يناوآت < ةكم ملسو هيلع

 هلسزآ ناحارس اي.ةاري ال دانم .اذاف <: كزاج: يداولا رعاع اي ئدانف .همدغ نم الح

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع لزتأو « فلا يف لخد یخ ةمدكا هب ام للا ءاحف

 مودازف نحل ند لاجري توذوعي_ىثإلا نم لاجر َنآكَدّنْأَو) ةكم ملسو
 : ملسوهيلع هللا للص هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع ىلإ هداتسراب یورو * ( عمد

 متاح وبأ لاق * ركب يأ باب الإ :دحتملا ىلإ عراوشلا باوبألا هذه اودس

 . هي لزتلا خا وانعم 3 ىج هقثوو < قودص وه : مجرأملا نع

 رصصق ةنجلا يف : لوقي ةبالق ابأ تعمم : لاق * يمرجلا لبش نب 26 رماع ل
 اار لاقو دک ثالام نب سنأ نع لجر نع هيأ هاورو ۰ بجر ماوصل

 نع ةعرز وبأ لئس *  ظفاحلاو.قييبلا هنع:هاور' ٠ هتونق يف هيد عفري ةبالق



 بیڈ ۳۸

 قشمد مالق ٠ ينوكلا يعشلا وربع وبأ دبع نب ليحازش نب 26 رماع

ديعسو © صاقو يبأ نب دعسو « بلاط بأ نب يلع نع ثدحو
 < ديز نب 

 ىوزو ٠“ ةباحصلا نم ةريغك ةعامجو < ةريره يلأو < سابع نب هللا دبعو

 <: ييدلاب قاحسإ نوبأو كباتا نيا ناتا اةقينحت وبأو# شعلا, لويكلم نع

 لاج يردخلا .ديعس وبأ ناك : لاق هنع ظفاحلا جرخأو ٭ مريغ ةعاججو

 ىلص هللا لوسر تيأرايفإ : لاقف سلجا : ناورم هل لاقف « اقف ةزانج هب ترف

 : لاق ةزيزه يأ نع هنعاضنأ جرخأو نا ماقف ٤ ماق لسو و هيلع هللا

 يترك ذام كنإ مد[نبا : لجو زع هللا لاق : لسو هيلع هللا ىلص' هللا لوسو لاق

 ةفيلخ لاق < + آلولج ماع تدلو: يبعشلا لاق 5 یت زف ییا او٣ یک

 : مصاع لاق < نيرشع ةنس دلو : ليقو ٠ رشع ةعبس ماع ينعي يرفصعلا

 ةيناثلا ةقبطلا يف دعس نبا داق 4 اهوا نا دینی ا ینا او

 هللا دبع انربخأو *| نادم يف هدادعو ريح نم يعشلا نإ : ةفوكلا لادم ت

 ةيم أ يبأ نب دج مهتم نابعش نه خايشأ انربخأ 3 يئابعشلا ةر خب دمحم نبا

 ةيلع جذأ ن ع قدبأف ایدز ليسلا فحجف EE اک نأ غ ناكو

 ا ف ا وهم اذإف « لخدف قلغلا ر E ةراحح نم باب

 نم. بابج هيلع اذإو < ًاربش رشع انثا هلوط اذإف هانربشف : لاق لجر هيلع اذإو

 3 ءارج ةتوقاي هسأر ىلع بهذ نم نححم هبنج ىلإو « بهذلاب ة ةجوسلم يشو

 بونكم حوا :هبنج. ىلإ < ناتريفض هلا ةيحللاو . نسأإلا ضيبأ لجر اذإو

 الإ ليق ال ذإ .ليقلا ورع نب ناسح انأ ريح بز مهلا كحاب : ةيريجلاب هيف

 انثا هيف كله < ديهزخو امو < ديهزخو مايأ ٠ لجأب تمو« لمأب تدع < هلا

 نم يفريحيل نيبعش يذ لبج تيتأ < الق مرآ تنكف « ليقأ فلأ رشع

 يلو راد انألاك راب اهي يوك فقتي هب الو 6إ فزةجأ توما

 ورم نب ناخب وه يفايعشلا ةره نب دمع نب هللا دبع لاق * راثلا كردي

 نطق كرب فوق نب لئاو نب سم دبع نب مثج نب ةيواعم نب سق نبا

 “ نيبعثلا وذ وه تثاسحو « ريم نب عسيمملا نب نعأ نب ريهز نب بدرع نبا

 ناک نف « هدلوو وه هيلإ بسن و < هب نفدو < هدلوو وه هلزت نميلاب لبج وهو

 ماشلاب مهم ناك نمو « يعشلا رءاع مهنمو < نويبعش : ل لبق ةفوكلاب مهتم |



 1۳۹ رک اع نبا خيرات

 برغم اورضم ناك ن مو « نيبعش يذل ١ :ملليق نميلاب ناک نمو «نوينابغش : مه لیق

 ناكو « ناورمنبكالملا دبع دنع ناكو « اًهيغ اليئض يبعشلاناكو بوق الا: مه لیق

 هيخانم هلطف « هلام بيطو هلقعو يعشلا ةعارب هغلبف « رصعناورع نب زيزعلا كبع

 ًاربشالإب ك دنع لي الفا« يسفن عاقب اكتر يفإ : هلي عك و هيلإ هقعبف كالا دبع

 ٠ كلملا دبع هيخأ ىلإ هدز ع 57 نيعبرأ زيزعلا دبع دنع رص ماقأف ٤ نع وخال

 < كلذريغ : ليقو « ةئامو عبرأ ةنس : ليقو < ةئامو ثالث ةنس ةفوكلاب يبعشلا تامل

 مامرالا لاقو < اهيقف يعشا ذللا نک < ناتو نيتنث غلب : يراخبلا لاقو

 ا دح أ لاقو « ريبزلا نب ةدرع لثم ةياورلا ةرثك يف وه : يفاشلا

 ايضاق ناكو ٠ موق قرأ نميلا لهأ < اًحيحص الإ لسري داكب ال حيحص يعشلا

 ان ىلص يلا اي مقوم عك ذأ لوقي ناکو « زيزعلا دبع نب رمعل

 6 هتظفحالإ اًت دحلجر ينثدح الو طق ضايب يف ًاداوس تيك ام :لاقو * لسو هيلع

 ثيدحي ثدحي الحر ةنس نيرشع ذنم تعمم ام : لاقو« ىلع هذيعب نأ تيبحأ امو

 : لاقو + لع هب ناكل لجر هظفح ولام علا نم تيسن دقو « هب هنم لع انآ الإ

 |وبأ.لاقو ٠ ديعأ ال ارش ک ةدنشن أل زز رعشلا نم لقأ تيش يورأ ام

 ناکو < اعلا عماج وهو « تالا ئن اا5 ناهد اغا أ

 يعشلادعب ناكو < يعشلا هنامز يف سابع نبا دعب ناک و « هنامز يف سابع نبا هدعب

 : ةنييع نبا لاقو < مآ نبا يبحي هنامز يف يروغلا دعب ناكو « يروغلا نايفس هنامزيف

 : يرهزلا لاقو + هنامز يف يروثلاو < هنامز يف ىعشلاو < هنامز يف سابع نبا ءايعلا

 « ةرصبلاب يرصبلا نسحلاو < ةفوكلاب يبعشلاو < ةنيدملاب بيدملانب ديعس : ةعبرأ العلا

 نم : يبعشال ليقو ٠ ةقث : لاقف يبعشلا نع ةعرز لغو + ماشلاب لوحكمو

 « راجخا بصك ربصو < دالبلا يف ريسلاو < ماتغالا كرتب : لاقف علا اذه كلل نيأ
 ًادهاش ناكدنأك : لاقف يزاغملا ارقي رمح نبا هععسو : بارغلا روكبك ر و

 يبعثلا نم هقفأ تيأر ام :'نيصخ بأ لاقو < انم اهب عا ره طل عنو انتم

1 

 یلص هللا لوضر باحصأو ةميظع ةقلح يبعشالو ةفوكلا تمدق : نيريس نبا لاقف
 تجارب ا نوفاك لاق دايزا نمز | يق. ينفي تاكو نينك هنكرو اسو و هيلع هلل

 تارام : ايلس نب مصاع لاقو « هلفم تيأر ام و« يبعشلا نم ةيضام ةنسب مع ًادحأ

 ٠ يعثلا نم قاف آلاو زاححلاو ةرصبلاو ةفوكلا لهأ ثيدحب لعأ ن ناکا



١4 

 برغما ىلإ رصعلا ةالصنم هن لاس لمانلاو هعم تنك: قاحيإإ يبا نبسنوي لاقو <

 دقل : لاقت يأرلا باحصأ ىلإ ا! زو نط واع نم ركل سيد فزاشم» منك ول: لاقف

 مههيع كلذب ديري يزاد: ةسانك هنأ قع يشر ءاالؤه غب ٠ :«:نيقلطاو دبألاق

 تيجان نكي مو « تاحارجلاو ضئارفلا الإ هتوم دعب تاعك" يبعشال دجوي ملا

 ناک دغ ةو يلوهتأ : لاقف ا نع قارولا 1 رطم مخ ىهنو ا

 نكي مل : ديز نب دام لاقو + .اسأب. ب :نانري ال يعشلاو ندنحلا ةمأألا :هذه اربح

 . دا ةرثكل ينام ءادتقا نج الو اعابتا نتج جير ةفوككلاب

 انإ :.هباحصأ هل لاقو ٠ يل الو يلع ال افك يلع نم ثلفنا يتنيل. : . لوقا ناك و

 1 نيبرقملا 8 SNM نإ : لاق « يردأال لوقف اقم لك نم ىف تسل

 تأ ك اتمع ام الإ انل مّلع ل )':.اولاقف« نوملعن ال اع اوائس اا

 انش اکو ءالملاب الو < ءابقفلاب اعل انإ + لقي. ناكو <( ملا ا

 نع عرو نم هيقفلا انإ : ظفل يفو " [لنع لع اذإ نم ءابقنلا اغإو < ةانيورف ثيدحلا

 اذ الز دل رقي اغ نع لح اذ, ناكر ا“ هللا یفاخ ن ملاعلاو < 1 مزاحم

 تافعأل لسو هيلع هللا ىلص دم باحصأ ىلع تيقاأ زل «اهقئاسو اهدئاق تيعأ ربو

i eلغم اف لبوالا نم ۶اب زل رشف 5 ةبعص ةقاش ا  Eلذملا يف  : 

 : ليملا ديز لاق روفن بذأ لك
 لالظلا' نعت زأألا'داج اك ٠٠٠ :لاثأ و بأ .ناعطلا- نغ داخيف

 < مهب تاذعألا : ةلوقو « رفت آرب اذإف :هيبحاح ازعش :رثكتي لبوالا نم بزألاو

 كو اجامو 6 هب اوذخف دمع باح أ نع کاتا ام : لوقي ناكو ٤ مهياع تاتشا هانم

 يف داهتجا نم ريخ ةنس يف داصعقا : لوقي ناكو < شملا يف ةحرطاف ا

 تآرقلاب لماذ “ايظفاز نكست الو كيبل تيب لهأ بحأ ::لوقي ناكو ٠

 « هللا نق ةنسح نم كباصأ ام نأ راو (.هيف دادشتت ال نر ع لو

 شبح ًادبع ناك نإ مامإلا عطأو اب ردقنكت الو كنسفت نفس نع كباصأ امو

 الو مشاه ينب حلاص بحأو < يجرم نكت الو تاهبشلا دنع ففقو « اًيسراخ نكت الو

 ةضفارلا ركذو ٠ اس نخأ ناك نإإو ريخغا لمعي ةتيأز قم تاو ءا شخ و €

 ادع الاقارب ا ودلانم اوناک ولو ٤ اخر اوناكل ريطلا نما اوناک ول: لاقف

 م و ريطلا م الأ اپ أال ريطلا نيب نم مخرلا صخ : ةبنتق نبا



 ركض نبات

 ك انج ماه ككلا لاق ورمل نايا ا رشا فرو

 رئاودلا خيرلا دفاوك زر -- :ومأألا يف :ىطنت "تأشنأ

 رئاط رش كنإ ريطلا يف يتطنا خراي ليق ذإ

 رواحلا لاش نم یاو چ ةج هفئاكاو

 نانلالوق دادأ « يقطنا خر اب انيق ذإ : هلوقو < تقلع اذإ رودت يتلا رئاودلاو

 ةرذعلالك أت اهنإف اهمعط رذق امأو « للشلاكي علا لغو < يقطناف هللا ربط نم كنإ
 : : رعاشلا لاق كلذلو

 لي ولا ةسيك يهو قمحت
 يتلا لتففملا نع يغلب < ةليملا ليوملاو « ةمشرو اًقونأ : يمت يوا ةمخرلا ينعي

 فغا نحنو © اهدنع سك يأ تيمنكلا ةيوار ليسا نب دمحم تلق : اق هنأ
 “هادو خو ءابختزفا ىمحتو © اهضِنَي نضحت هو اهقوم امو : لاقف':اهنم قومأ'' ارئاظ

 ريطتالو < عجاورلا لوأ يف عجزتو« مظاوقلا لوأ يف عطقتو « ابجوز الإ نكمت الو

 امأو دريا لغ طقت# الو ٠<٠ رركولاب برت:الو' 6:ريكشتلاب رعت الو «نيشحتلا يف

 نأ اوملعي نأ دعب ريطلا نوبملامد اإ نيدايصلا نإف « عطاوقلا لوأ يف عطقت هلوق

 اذإ اعاطق ريطلا تعظق : لاقي < وجنتف لوأ ةمخرلا عطقتف تعطق دق عطاوقلا

 : هلوقو « 5 ميدألا عطقو « اعوطق دلبلا لجرلا عطقو « "داب, ىلإ ذاب نم تعظق

 ريكشلا تن اذإف « اهلك ريسختتلا مايأ ناريطلا عدت اهنأ ديري < ريسحتلا يف ريظت الو

 شيرالريصي ىتح رظتنت اهنكلو ريطلا ضعب لعفب اك هب لماختت مل شي رلا راغص يهو
 ماق اذ هب بلأو ناكملاب نالف برأ : لاقي.« روكولاب برت الو : هلوقو (۴) بصن
 روک ولا عضاوم يضرت ال يعف + لوقب لبجلا ضرع يف نوکت ريظلا زوك وو < هيف
 «رئاطالو عبتس:الو ناسنإهفلبب ال ثيح لابجلا يلاعأ يف ضيبت انكلو < ايف ضيينف
 :لاقيكلذكو « هيلإ لصوي ال ناكاذإ قون ألا ضيب هنود ::لغملا ف٠ لاقي كلذلو

 3 Î SUE قويعلا هثودو مخبلا هنود

 اهلانتخا قون الا ضيب ىلع جارك کدو يئاجر يف نولعت الو

 نم: نأ ديرب © ةلابحلاب اهديص اهلابتعاو « نوكي ال ام اجر نك ينواعجت ال:: لوقي
 ريف لا لع طق الو : هلوقو < نوكتي ال ام ردق دقف اهضيب لع اهديصي نأ اجر

 ايف نأ لمت ابنأل هيف انهارت عضاوم يف طقست ال : لوقي ةبعجلا يهو



 بيده 14
 ىلع ثيدحلاب نوت يبعشلاو نسحلاو يعخنلا مهاربإ ناك: نوع نبا لاق| ١ (ماهس

 ثيدحلا: نوديعي ةويح نب اجرو نيريس نب دمو دمحم نب مماقلا ناكو « يفاعملا

 ام : لوقي ناكو ٠ اهاف تحتف لوغ هناك ملكت اذإ .يبعشلا ناكوا٤ هفورح ىلع

 ناك و ٠ نامزلا اذه .ءآرق نم ماعطل لك الو « اًبايث قرأ الو « اًباقر ظلغأ تيأر

 نيتعك ر يلصأف لخدأ : لوقي دجسملا يف رميف ةجاحلا يف قوسلا ىلإ جرخي لجرلا

 < قوسلا قرتغبو هتجاح هتوفت تحس لجيف ثدحبي عشلا ى ريف < ينجاحيضقأف جزخأ غ
 كلقع فصن : لوقب ناك و ٠ تاجاملا لطبم يأ : ينعشلل لوقي لجرلا اذه ناكف

 لج ذج قادها اذإ يعشلا ناك[: ينادمملا شايع نبا لاقو * كيخأ عم

 : سجل اقف كالعلا سنخ ةدتعو (مويب اثدجيل هنإو: < هيسح نما: هعطقبا ال نأ

 نخ : اولاقف 2 اذه نم : يبعشلا لاقف « مالكلا ديج نوكتي هيقفلا يلإ :ضغبأ ام

 اي كحيو : لاقف هيلع لبقأف <« كلعلا عيب : اولاق ? سينخ امو. : لاق « كالعلا

 بي نمةخأ دق.« ةزهملا نيل داصحإالا ديدش جردحم ىلإ كدا سيخ

 فواز هک راک عضوملا كلذ لغم ىلع كنم عضويف « هقنع زرغم ىلإ دوع بنذ

 لاق - بدأ هيف كلو < برأ هيف :انل "يث : لاق 9 كاذ اهو : لاق  لذج ريغ نم

 : رعاشلا لاق اك للا دیج طوس يأ جردحم : كلرقاز نک هذا نإ اغلا

 ارم ةجرذدحم وأ :ًاذوس يهادأ هز اطع نوكي نأ ًادايز "فاخأ

 + نقوم یاد دص لج“ ونا دق يأ داصحوالا ديدش : هلوقو

 : اعر فصي رعاشلا لاق ا زه اذإ يننتلأب هفصي ةزهملا نيل : هلوقو

 لشي فكلاب رهام اذإ كادت 0 بعكب كاقت

 تلا هع واكو الا ولا نإف « درع فذ کک نم لتا دق: ملوك اماو

 لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يورو < حقحقلا : هل لاقيو < صعصعلا وهو« هلصأ

 '”ىدبو بكار هنم هټا بذلا بج الإ ئش كح مدا نبا: نشر لم لاق هنآ

 طودنلا ةفص يف لاق هنأ رخآ قيرط نم اذه يبعشلا ربخ انيورو ٠ هقلخ

 يف بنذلا مج : لاقي و هتحفص قبعلا فيلضو ٤ بنذلا بجي ىلإ قتعلا فيلص نم

 لارض ج ةسكز : اولاق اک ماو ءآبلا هيف تبقاعت ام اذهو < ملاب اذه

 ( تذآل ن ريظ نم رم ماتقلخ اَنِإ ) : ىلاعت هللا لاق ةريغكا فورح ين « مزالو بزال

 : نايبذ يب ةغبان لوق بزاللا نمو



 4۳ رک اسع نبا خب رات

 بزال ةبرض رشلا نوبسحيالو 2 هدعب رشال ريما نوبسجي الو
 : ميلا يف ريغك لاقو

 مزال ةب رض رهدلا ناثدح امو هللهال قاب ايندلا قرو امو

 : ءآرفلادشنأو سبق يف ةغل يهو « لاو ءاقلاب بتال : يهو ىرخأ ةغل اذه ينو
 تتالفوملايف اخ الاب يعو  ةرتفو ماظعلا يصوتو عادص

 الَذَج لذجي لجرلا لنج دق : لاقي < حرفلا لذجلاف : لذج ريغ نم هلوق امأو
 لذح : ناتفل هيفو < بصتنملا دوعلا وهف ناكسرالاب لّدجلا امأف < حرفو رس اذإ

 : ةمرلا وذ لاق« لذجو

 ريكي ال هنأ الإ لذجلا ىلع 2 (2)اًلصم اهيف ءابرحلا ىرث
 رصبتب ىحضلا نرق يفو اًقيح  هتيأريشعلالظلا لوح اذإ

 سمشلا لبقتسم دوعلا ىلع فقي وهو < نيبح مأ اهنم يثن ألل لاقي ةباد ءابرحلاو
 ةدورقم ةباد هذه : نولئاق لاقف اذه ةلع يف فلتخا دقو < تراد ثيح اعم رودي

 هن ال اهسأرب اهيقتتفسمشلاب رضتست لب : نورخ لاقو < اهب "ىدتستل سمشلا عبتت
 برأ هيف انا : لوقو < يددع باوصلاب نيلوقلا هبشأ لوألا لوقلاو « اهيفام ىوقأ
 :زاقغارلا,اذذركلاقيك ةا يأ

 برأ دروم :اهاونسل هسفن نم... +: هعزاني ام لاثأ. نيع مهلاو

 : ساون يبأ لوق نسحتسأل ينإو
 رباني لک انک برألا يضقني ال اك

 :لئاقلا ىنعملا اذه لصأىلإ قباسلا رد هلو ٤ هبذعأو هحضوأو مالك حصفأ نم اذهو
 قب ام ةجاح هل قبتو هتاجاح ءرملا عم تومت

 : لاق نأب اذه هلوق نع اسنخ باجأ هنأ رخآ هجو نم يعشلا نع انيور دقو ل

 ةياورلا هذه هب تأ ل ناك ن إو < رصتخم غيلب نسح باوج اذهو امال دس

 | « مولعم سلجم يبعشال نكي ملو < ( يبعشلا ىلإ عجر ) * ةغالبلاو نسملا نم اهعقوم
 ذيشأ : لوقب ىتح هسلحم نم موقي ال ناكو < ممل سلج موق ىأراذإ ناك لب

 نأ دهشأو « هلوسرو هدبع ًادمم نأ دبشأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ

 « لزنأ ا باتكلا نأ دشأو <« فصو اک مالسرالا نأ دبشأو < عرش اک نيدلا
 : لاق ضبنيل بهذ اذإف < نيبملا قحلا وه هللا نأ تشا٤ ثدح اک نارقلا نأو
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 تيد 44

 تذخأ الو « طق ىل 0 لوقي ناكو« مالسلاب انم ًادمح هللا 5

 ا رف ا55 تنك نإ + هل لاف سانلا نم باستا ذل

 مياس أ لعلا : لاقو « يل هللا رفنف اًمداص تنك نإ

e :د نكلو < راج لا نع كاذأ تكتب ارا یک ل  

 كع ام: لق م نهو 6 لقع الباع يف ريخ ال : لاقو ٠ راجلا ىذأ لع ربصت نأ اوم

 000 نبا لوقب لثمتي مث« هلهأ ملح ملعلا نيز : لاقو « ملح لث هللا

 بضغلا نيح يف مالحألا انإ اضرلا نيح يف مالح ألا تسيل

 بهذلاو مهتم ةضفلا صلخت مهتيقال اذإ موقلا قدصأ

 : لاقف ثعبناف هباتغي لجر هفلخو ثدحي يعشلا ناك : هفينح وبأ لاق ١

 تاحتسا ام انضارعأ نم ةزمل ٠ رئاخم ءاد ريغ اًكيرم ينه

 : جاححلا ىلإ كلملا دبع بيكو ج اللد دوعأ ال هللاوف يثرذعا : لجرلا لاقف

 عم 3 هنءورمو هقالخأ يف ًالضاف ابل القاع هقفلاو ملعلل اًمماج الجر يغبا

 هقفلا هيلع بلاغلا لجر و رماعب هيلإ ثعب باتكلا هاتأ الف يدلو

 ةلأسي الو سلو ملسيو فلتخي ناكف < هل طن ل كلا دبع ناكف « عرولاو

 اذه ن* : لاقف رماع لخدو « E لخد ىتح ٤ يش نع

 لاق نع يبعشلا لاقف < كاللا دبع نب ديلولا اذه : لاقف 9 نينمؤملا ريمأ اي

 : ثراحلا نب نامنلا كلم موي ةغبانلا

ET 1ا[ ع را دنع  TEE 
 أ

 مانثالا ر الا ةا ترار لوك ألا ١ تراك

 مانإ هك تالا نزع را هو 2 ا < و غ

 ماهغلا بوص برشي نم ريخ مث مام ا ةغس

 ينحتافف كلملا دبع لع تاخد : ىعشلا لاقو # هيلإ كلذ دعب كاملا دبع طسناف

 «هارتنأ نم ريخ يانغا علت يأ لاق EE تذخأف ملعلا نم (ابورض

 لإ تينا يج عطا ةلاد نس هتدشنأف يت ينبل ةيلاد يورت يعش اي : لاق مث

 : ايف لوقي يتلا رفعي نب ذوس الا ةديصق

 داوا نم يف تارا ءا ١ كاك را رو

 نم تمحو دقل يعش اي : كاملا دبع هل لاقو ٠ ملع فنكتل كنا يعش اي : يل لاقف



 fo رک اسعنبا خب رات

 وق ثيدحلا نإ :نيتمؤمل اا ريمأ اينمعت : هل لاقف 8 نسملا ثيدحلا نم الإ يش لك

 < ةنجلا نم كبرقي ام وه : لاقف. ملعلا ام : يعش اي لاق < مومحلا هب لست نوجش)

 < كددشز ٍبقاوع كفرعي ام : لاق + لقعلا ام يعش اي : لاق < رانلا نم كدعابيو

ENRهناسلل ًاظفاح ناك اذإ  » 

 1> مالا ف مورلا كلم ىل ىلإ, ههجوو د« هناشىلع القت > هنامز لهأل رادم

 عوجرلا دارأ الف« ال: الاق و تنأ كلملا تيب لهأ نمأ : هل لاقف يعشلا ربكتساف

 عيمج هتغلباف كبحاص ىلإ تعجر اذإ : هل لاقو ةفيطل ةعقر هلمح كلا دبع ىلإ

 يلإ يبعشلا راص الف < ةعقرلا هذه ل عفداف انتيحان نم هتف

 ١ ةعقرلا رك ذ جرخ الف < هبع ضمن غ هركاذ ىلإ جاتحا ام هل رك ذ كلملا دبع
 عدي

 ر ل اجا

 تناك و < تجرخ ىتح اهتيسن ةعقر كيلإ ينلمح هنإ نينمؤملا ا لاف ر

 تملعا : لاقف هدرب صاف كلملا دبع اهأرقف ضو هيلإ اهعفدف « ينامح ام ا ف

 < اذه ريغ تكلم فيك« بزعلا نم تع اف لاق ال لاق, مقلاة ذه ی ام

 0 4 دارأف « كب يندسح : لاق« ال : لاق ؟ اذهب يلإ بتك مل يردخأ
aكلم كلذ غلبف < نرتكعشأ ام نينمؤملا ريما اي كار ناك ول دىلا لاق  

 EE : نما لاقو * , كاذألإ اع 4. ا

 طق تيدي هتندح ام < هنم عا اجر تیار اف هتداحأ تنكف a لإ

 ا لوق أف KES 7 هدب يفو کلب تک ک نو ٤ هيف ينداز الإ

 ةدنع تنك و « اهنم يلإ بحأ كتيذح : لوقيف « اهدر وأ اهليسل اهضمأ نينمؤا

 :نعاقلا لاق ام فرك ذتل : لاقو ىطمتف ةليل تاذ

 يال زاذع ينع اب تعلخ ٠ ةحح نيعبس تزواج دقو ينأك
 يارب سيلو يدري نم يكتف + ىرأال كح نمزرعدلا تاب ينعم

 اطعم هزيسو نا يكملوا كغ اان ج یا :نأرتولغ

 : ديبل لاق اك كنكل نبتمؤملا زيمأ اي ال.: تلق
 کادر یکی نع اط تدل ناتج نمسح رواج دقيت اك

 ادم دن ايس كج رادقو

 اننناثلا . نيفوت تاللا

1 
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 لاه يت غلب یتح شاعف

 عباضألا اهياع يني اصعلا موزا ينم تخارت نإ يئادو سلا

Eکار و ا 0 كاع  

 : لاقف نينس رشعو ةئام غلب ىثح شاعف

 رمت اهدعب رشع لماكت يفو ٠ لجر اهشاع ذق ةئام يف سنلأ

 : لاقف ةنس نيرشعو ةئام غاب ىتح شاعف

 ديبل فيك سالا اذه لاءوسو املوطو ةايملا ا

 الف« مورلا كلم ىلإ ينبجوو * يبعش اي كملعأ اما: لاقو هسفنتباظف : يغشلا لاق

 ريخ مهلك فال ةرشع ةباب ىلع : تاقف هنم كبحاص عضو قحأ تنأ : لاق يندلك

 gy نع كلأس 1 ا : لاق مث كلقع نم اذه : لاقف ينم :

 نمنع كلأسأو كعيشأو جرت ىتح : لاق « لس : تاق < سانلا لعأ تنأف ن

 00 لالخ تالفا نع لس تاق يسيلف الف < ف نهن دفنا يف بلو يقع

 تاق ۴ وه امو : لاق ؟ هلم لم ضر الا يف سبل من اف © لم شا

 ا لاق < طق للا اذهب تعمم ام كبح : i تئش ام عنصاف يحتست ل

 اهجسن ىلإ اهتددر وأ « تيلتبا ا ضايبلا لع تربص الأ ؟ ة رفصب كتي تريغ م

 هيف سلف نويبتلا هن ءاج ام: لاقف انين ةنس هذه : تلقف 2 داو وسلاب تيدخف لوألا

 ريخ تنو : لاق © یم یخ يبأ : كلقف 9 كوبأ مأ ريخ تف أ بريح اف: لاق « ةا

 يذلاهلل دجلا : لاقف رن :'تاقكنيا نبا نمريخ كنباو : لاق « معن : تلق « كتبا نم

 نرق لك يف نودادزت مک اذإ ريزانخو ةد رق نوک کر خا < يعش اي.كب ينرفظ

 محا يندشنأ يعش اي : لاقف كلا دبع ىلع يعشلا لخد : يبتعلا لاقو | ارش

 : سيقلا ؛يرما لوق نينمؤملا ريمأ اي : لاقف هزجوأو برغلا هتلاق ام

 بوہصم نيقشألا ىلع ءالبلا نإ مأ نم بصق امو هيلع تيص

 مشي مت َشلا قت ال نمو هرفي هضرع نود نم فورعأ

 بذمملا لاجرلا يأ تعشرع



 14۷ رک اسع نبا خب راث

 : دبز نب يدع لوقو

 يدنقم نرالا  :نيرقلا .نإف .٠ هنيرق نع لسو لأست ال ءوللا نع
 : ةفرط :لوقو

 دوزت مل نم رابخألاب كيتأبو ةداهاج تنك امماي أل كلل يدبتس

 : صرب الا نب ديبع لوقو

 طو نال, ترا كب اغو

 ا طه ار ای یھ

 ايحسمو ارح مولظم عراصم

 : ةئيطحلا لوقو

 شانلاو هللا نيب تفرعلا بهذي ال >, |هيذاوج مدعي ال يللا: لعفيا نم
 : ورم نب ثراملا لوقو

 امثال يتلا لع مدعي ال اوغي نمو جا ااف ار فاو
 : خامشلا لوقو

 زراعم وا مراص لياخ لصول هدفن مضاه ريغ ليلخ لكو

 : يونغلا ليفط لوقب يعش اي كتححح : كاللا دبع لاقف

 لوغ اذإ يتتلاغ يع نبا الو: هليل يف يراج سلاجأ الو

 (3)لوعجم نارقوبأ ف وع نبا نإ . .. ثدج يف تيلد دقو لاقي یتح
 نا يلأ نع ديرد نباتنعايرك ز ف ىفاعملا جرفلا وبأ يضاقلا ةصقلا هذه ىور

 كلملا دبع .امتدشنأ ناذللا ليفط ايب : هلوقب اهيلغ ليذ من٤ يبتعلا نع ينادنانغألا
 هدشنأ يذلاف. < ىنعملا ىف نيغيلب اناكن إو« اهب يبعشلا جح هنأ عزو اهل فو

 انريك 3 امر لع هدجو اننصولمأت نمو < .اهيع رصقم ريغ ءارعشلا, رامشأ :نم ئيعشلا
 امأف < هل جاجتحالا يف بانطإو < كلذ ريسفت فلكت ىلإ جاتحي نأ ريغ نم
 مضحلاو < هليلخل اهياع لما يأ. هسفت مضاه ريغ : هلوق ىنعم نوفا خامشلا تبب
 لج نمد ) : لجف رع 3 لاح ادم ب 3 نالف مع : لاو ا

 زراعم وأ : هلوق اماو ¢ ( اينجل الو املظ فاع الف موم وهو تاحلاصلا نم



1i۸كملت  

 < تزرعفزادلا لعةعضبلاتيقلأو « < ضبقثا اذإن الف ينع زرعتسا :لاقي < ضبقنملا زراعملاف

 ضرغلا لصأو « ربخلا اذهيف يعشلاهدشنأ يذلا هيب يف ةغبانلا ليس كلس خاهشلا ناكو

 0 انم نيتبلا نیبام هلع ةلجا هذه يق
رعشلا اظ اظاغا احيقنتنم(9) فشلا نما

 لضفو 

اق انأو « رخ الا ءازجأ ىلع نيعبلا دخ أ 17 3 ءانفتسا
 « هتحص نيبن الرق 5 اذه يف لئ

 اھم يلا نيشبلا ل ظافلأ ةلمح نإ : : قيفوتلا ابد لوقأف هللا £ نإ هتقيقح حضوأو

 ملي نأ نیلا للا سرو نخ الان ه ةوخ ًالاظنحي يذلا نأو ه دحاو ىنعمىلع

ل ىتمو < هسفن هل مضييو « هثعش لع هبحاص امهدحأ
 a ىلع 5 اذهل لعفي م

 لزجاو <« ىفو ةواول أك ىنعملا اذهيف ةغباتلا تدبو « هتزراعمدهنع هضايقن اد هتمراصم ض رعب

 ةرابعلا نالا لاجرلا يأ : هلوقب هب یتا ايف ةلعلا نع فشكد قو « ىفشأو

 هتلقنو < رعشلاة اور اذه ةفبانلات يبي هون دقو ٤ هلک ك يخ ب اموی كلل نم :ينعملا اذه نع

 زقف ىلع هلاّتشاَو « هناك دألا القتساو < هئازجأ ءوفاكت اون حتساو < هتذبابجو هداقنو

 بتذغتسملانفلاو < :حدفتسملا عونلا“ اذهو « انما ةدحاو لك ةيفاك « اهسفنأب ةمئاق

 ام لقب يذلا :نيفكلاب هنم نآرقلا ىقأ دقو« ةغالبلا تاقبط ىلعأ نم حامتسملا

 هيلع نآر تلا يف ام لف اريك, .نجزيمملاب , نيف“ هيلإ سيق اذإ رعشلا يف .هنم تأ

 عبتت 5 ت 1 ك7 مقتس أو 0 كلذ ) : : لجو زع هللا لوق كاذ نم

 هلأ كسي 1 تزيد و باک
 روع . مەر ا رو او هو

 هللا مكسب ا ياخ ال ااا 4-5 0 51 اأ ان

Eام ناحجر ايف .انبب' ةلاسر بابلا اذه يف الو  

 لطن ملف هتلق ىلع رعشلا ين هنم أ ام Ee EN ىلع شالا Êk نم ثار لا يف

 كوالا ألاء LE هتداعإب اذه انباتك

 « هتساردب جمبي ام ىلع فرشأ هيف رظن نمو © رجعملا تآرقلا ماع نع رولا

اذه 6 هتيادهو ىلاعت هللا قيفوتب « هتدافتساب ل طبتغيو
 یورو + فاعملا يغاقلا مالك 

 تیکت ناار 3 لا ! عقو تح فشسوي نب جاححلا نم بره ندا يقهيبلا

 دبع ىلع درو الف « هترضح ىلإ هدرو هبلظ يف راسم نب ةبيتق يلإ كلملا دبع

 : ثالث يف هيلإ سلجم سل لوأ يف كاملا دبع هألتخ هلع يف سلجو كاللا ١

اعم نحن : لاقف نينمؤملا ريمألاي هيديضك :٠ لاقق قدح كاملا دبع نم مهم
 ءافلخلا رشث

 یک ال اهلا, رام لك اک الجر يعشلا ركاذو + بيكن ال



 16۹4 رك اتع نبا رات

 : يتعشلادل لاقف ي ا كلا دبع ىلع ا الاغ يف سانلا

 نب ىفاعملا ىورو + هلحخأف لانش ال ءافلخلا نحن : : لاقف 2 نينمؤملا اانا خم

 يبا نبال لاق :ةفوكتلا جاجا مدق اهل : لاق بعشلا نع دلاحم نع يضاقلا ابرك ز

 : لاقف سانلا شخو نم اشخو مهيف ىأرف هيلع مهضرعف ءافرعلا يلع ضرعا : لسم

 ىلع دغاو مهحرطا : لاقف ٤ من : لاقف« 8 ةازغلا £ ء الذم كيو

 تعقو اذإف هيلع نوضرعي اليتم « اهتايار لم ايقلاب هيلع اذغن < لث اب

 انت مهتم عادا ف ىلوألا نسلا ا نييبعشلاب اعدف ٤ هاعد لجر ىلع هنيع

 ناچار دكار خافو تنأ نم : لاقف يناعدف : يبعشلا لاق يناثلا نسلا هب ترعو

 تاق 2:ضئارفلا تضرف : لاق :.من + تلق ثآرقلا تأرق : لاقف<|تساحف

 لاق« تبصأ ::لاقف .هتربخأف + بازت يأ لوق يف اذك واذك يف لوقت اف: لاق

 نم هو اهنع يبعشلا جاجحلا لأس يتلا ةضيرفلا هذه : ةياورلا هذه ريغ يف ىناعملا

 نويضرفلا اهيدسي ىتلا غو < لاوقأ ةا ةباحصلا فلتخا « ديلا ضئارف

 كالا طلعت الحاكم مهم .ةفلقخم ايف ةباحصلا لوصأو < ءاقرخلا

 ايزاالا نم تاوخ الا يطع نم معو ٤ هعم تاللا ةوخٍالا ثروي 0 ىندألا

 ةعماقملا هيلإ يهتنت يذلا رادقملا يف مهيب ةغماقملا يف خلا ةلزنم بالا نم ءأ مأألاو
 ةوخوالا جم ىوزو 1-٠ هعضوم انه شل فالخ اذهو «ةفيرف دحلل ضرفيو

 ي رر سابع نب 2 وح ددعا ريزا نياو سابع جاوا ةشئاغو ركلب لأ نع دخلا مم تازإلا ةتاوخأألاو

 ٤ بهذن اذنه ىلإو ا الا الع نحكم قمو نيالا ةباحنقلا: نم ايك

 ربا ةمغت ىلإ ا ثيرا يعم SE ورقم او

 فاق ا نب ورا لاق« نم دا تاقا ةة رفا يف -طارظنا يل لأقل ألا

 لو ام يبأ نبا ناهد دمروا لاق « هيئافمف ترظن

 هد ياش للص هللا لوسز يزاغم تيور : لاق <« نيواودلا ضعب يف هيلإ جاتحنل

 حا ةكلتاع# انوار معمل تأدتباف : لاق 2 دب ثيدحب يتثدحف»: لاق « من + تلق

 اهتدمتأف ربظلا ىلص دقو جرخف < حرإت ال : يل لاقف لخد م ريظلا:نذاوملا نذأ

 < فرشلا يف يل ضرفو « ناد عينج لع اكو“ نيينعشلا لع اًميَرع يلتف هل

 لهأ ارق يناثأف “تعش ألا ا يک E لزأ لف

 f Ry GEN E 4 حلاو و تقف و: نج 24 یک ا ا فز ا أب + ارلاقف ةفركملا



 د |0۰

 : لات هنأ ي ينخأف لاق « امتع دق ءايغأب ةنعأو جالا رك ذأ قيفطلا ني

 فرشلاپ اف هموق نم فرشلاب ب سالو و يل ء ءاج يذلا كدا يبعذلا اذه نم نوبحعت

 ضر ن +رلا دبع عم جرخ م نادم ع ءم کسو نييمشلا لع ير تدك

 اف: لاق < لمح 7 نم هيلع قيضأ e هللا نكمأ نال امأ « يلع

 ,A SS يلع تقلغأو هنلخدف يتيب ىلإ تئحف انبره نأ اشيل

 :لاقفإسم نب ةبيتق ماقف ٤ ناسارخع سانلا بدنف « لاق کل كلما نم يلع ت ضا

 يدانف ف اخ لک هل نمأو « اهنم هيلع بلغ امىلعو < ناسارخ ىلع هل دقعف « امل انأ

 8 "يش يئ ۾ يش ينءاحف « نمآ وف ةبنتق E ىح نم : هيدانم

 «ركسلا يف تنكف تجرح غ يندوزو ارامل ىلإ ىرتخاف ةساكللا 1۹ر قلف

 تفرعف هبلإ ترظنف قرب دقو موي تاذ سلحف « ةناغ رف انيتأ ىتح هع لد ف

iLكذيعأ : تلق « تنأ امو : لاق« ديرت امام يدنع ارزق بلل يعن  

 تاکی اعدف : لاق هسفن يفخي E E لاق < كاذ ٠ نع لاست ال نأ

 راظني وهو هيلع لم ع تالعن « كلذ ىلإ جاتحن هعمل“ تا بثكالا: لاقف

 ری رح نم قرسب لإ امر ةلغب ىلع ينامحف : ا ا ونی

2 
 رو

 كتافنإف « ىبعشلا صاع كيباتكتعام نإف اذه 0 يف تراظلن اذإ : هيف تاک

 اسلا لبق كتفرع 0 لاقو يلإ EIA لاق < كتلز زعو كلجر ىلع كد تعطق

 جاححلا نم لوسرب انأ ذإ اهم كت للي إو 0 لزم نسحأ يف هدنع تن

 اا : تلقف لاق « نيچ کا نفسا هللاوف ردا نك فق كيدي هذا

 يب ماصؤأو موق عم هيلإ ينشعبف : لاق« لعأ تنأ : لاقف < ىفخي ال يلغم نإ نإ :ريمألا

 ىلع هولخدأ م ا اجر يف اواعجاف ط او ءارضخ ىلإ ٌترظن اذإ : لاقو

 نضأل ينإ ور هرمع اي : لاقف إ فا نبا ينابقتسا طساو نم توند الف : لاق < جاحملا

 تلخد م ERE اذك لقف ري»ألا ىلع تاخد اذإ < لتقلا نع كب

 يف تلو ينتثج :« ثيبلا يعش اي الخأ الو حمال : لاق يف يف ار الف < جاحملا ىلع

 ىلع اقيرع كنلعجو. فرشلاب :كتقلأف < كع الو اًقيرع الو كموق نم فرغشلا

 : لاق يلع ضرع نة لا دبع عج ا E ES نينبعشلا

 ا :rk الا هللا عاصأ أ: تاقف < ملكت : يل لاقف ؛ E دك اف انو

 كرف ا مج وز نب كلزك تالا توك ر كللعف نم



 اها راكاتع نبا خي رات

 كلذ عم نكن ملو « ىوللا انسلحتساو  رهسلا كدعب انلستكا دق انکل و٤ تركذ
 يب تابقتس | يد يل نش تلرلزأ اذهو « ءايوقأ ةرحف الو « ءايقتا ةررب

 يعشلا ناك: لسم ي أنبا لاقف٠ ةبوتلا كب تابقتساو كمد تنقح دق : لاق « ةبوتلا

 : لاق يسم ألا نع ىفاعملا ىوزو ٠ هل تلق يذلا ينم لبقب م ت باج لأ

 ETE حلصأ : هل لاق يعشلا بتاع امل جاجملا نأ ماحنشلا ناينع ينثدح

 ا تک و ااو راب نراقب تدا

 هلل : جاحجلا لاقف < ءايوقأ ةرخف الو ا2ا هروب انيق 0 ةيزخ انتباطأو

E ROS E AEE OE E 

eبانج :راثلا لهأل نإ : دهام لوق هنمو « مهبانج بدجأو موقلا بانج  

 نموه لزاما انب نزحأو < ملدلالاغبلا لام اك براتعمهتعسل هوتأ اذإف « هيلإ نوجيرتسإ

 يذلا سلما نم فوملا انساحخسا : هلوقو <هتنوشخو ناكملا ظاغ يهو ةنوزملا

 يف ينعي كتيب سلح /نك : ثيدحلا يف ليق هنمو < هيلع دعقيو تيبلا يف طسب
 ةليل لي ربج ىلع تررخ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : رباج لاقو « ةنتفلا

 رکا ةعدرب تيت نو كب ءا یا او هللا ےب نم الار سلطاك ایی

 ا یا ةيرغ اقباضلو < الحك نر الر ككل بانل ینا داع أ
 ۰ داغلار ار یار نال ی رد : لاقت« ام اديبتسا يأ ا

 عنقتأ ةيزخن نم الو تسبل زجاع بوث ال هللا دمح ينإف
 : يعشلل جاححلا لاق :لاق من مدقت ام وحنب ةباكملا كلت يلذملا ركب وبأ .ىددو

 لوقتا» : لاقف:دحأ هدنعس الو زاهنلا فصن موبيل لسرأف « اًبيرق ينم نكا و يفدبعت
 : لاق ملسوهيلعهللا نصرك اے نم مقل اق احا اق تاو دیر مأيف

 2 يلع لاق اف : لاق تباث نب ديزو ناينعو سابع نباو دوعسم نباو يلع : تلق نم
 « نيمهس ثاثلا مالا ىطعأو < ةثالث فضلا تخ ألا ىطعأف < ةتس 1 اباعج : تلق

 اا > كاتو دريم نيا لاف ا: لاذع دحر اه سيلا دع | نطعأو

 عار « .ةثالث_ بطلا تح أالالطمع افرع دج لع ام ضف ال ناك وردت ساعي
 دقل هللاوف ۴ سابع نبا لاق اة : لاقف يمه يقب ام دج لا ىطعأو « يتب ام كاتا الا

 لاقاف : لاقنيذالادج لا ىطعأو « يش تخأالا طءي لو « (بأدج لا لعج : تاقفامجتف ناك

 ا4: لاق« لث تحألاو « اناث دبللاو « لث مأألا ىظعأف الث اهلعج : تاق 9 نانع



srتيد  

 دالا نعأو ةثالث مالا !يطعأفا ةن نم المج ڭا ا بغ دنا ز لاف

 لا اغ القم مالغا: لاف و خلا ةلزايب ابن لتجتمارأ اللا عادا وچ

 < السر بابلاب نإ: لاقف بجاحلا لخد ذإ كلذ ىلع نحن انيبو “ ناثع نينمؤملا ريمأ

 «ماعأب ممم 7 مهطاسو وأ يف مهئامعو مهقتاوع ىلع مهفويسو اولخدف مهلخدأف : لاق

 :لاق 9 نيأ نم : لاق مصاع نب ةبايس : هل لاقي ماس يب نم لج ر لخدفنذئا : لاق

 فاز كوف ةفدب نو نااار فيك : لاقف < ءاشلا نم

 يتباطأ :.لاق 9: ثيغ نم ك ارو نأك : لاق ريخ : لاق 8 فيك 9فيك # هتيشاح

 2 رطملا عقو ناك فيك يل تمناف:: لاق بك احس ثالث نينماوملا ريمأ نيدو یی ايف

 رظقو « راغص رطق عقوف ناروجب ةباحسيتباضأ : لاق 9 هربا ارنا ناکا فک

 تعم يذلا حلاو ا ادنم اتطبس عقدو < راک اق اطل ناك + ازابك

 ءار دياكدم يتلا طوع ةزقلم خزضؤأر 05 ضرأو:« خوان داوو:لئاش.داوق 6 هب

 «اهنكامأة كلا نعتعدصو « عالتلا تضحدأو «زارغلا تلاسأو < ثامدلا تدبلف

 تخف أو« ذاخرالا تاالتماو < يالا دعب ضر الا تءآقف نيتيرقلاب ةباحس ينئباصأو

 * لاقفدسأ ينب نم ل زحر لخدف « نذما : لاق «عبضلا رحم لغم يف كقئجو « ةيدوأألا

 لك اواءذالزلا تزيغاوأر راصعرالا ترثك «. ال :'لاقف 9 ثيغ نم كارو ناك له

 كئربَخأ لاف“ تنأ زبخللا سبا: ناقة: اغاذنأ انقيتساو < ةنللا نم فرشأ ام

 تراك هل لاقف ةماملا لهأ نم ةفينح يب نم لجر لخدف نذئا : لاق < ناكامي

 :«لوقي ”الئاق تعمتو < ايقدايز : ىلإ وعدم+ داوزلا تدعتلا+ لاق ? ثيغ نم كرو

 <« ىزعملا اهيفسفانتيو « ء[سنلا اهيف شتو < نارينلا ايف ًافطت ةلحم ىلإ مكشظأ مله

 و ماشلا له ثدح اإ كحيو : لاق « داز أ اذ جالا ىرد اه هللاوف : لاق

 تاكف « اهيف زيتخي ران اهيف دقوت الف سانلا بضخأف ناربنلا اهيف اهل امأ : لاقف

 صختتو اهمهب قبرت لظت ةأرما“ نإف- اسلا ىكتتاءأو “ نبالاو دبإلاو نالا

 ىعرت اب ماف اف ىزعملا سفانت lg اعم اسنل i ک اهدضع:نف نينأ الو تي اهنبل

 اهنويع عبشي الو اهنوطب عبشي ام تابنلا رونو افلا تراولأو رجلا عاونأ نم

 اهب لزنتست ىتخ ةرجلا ىقبتو « ةرج ةظكلا نم اهل « اهغارك أ تاتا دقو تيرتف

 هنامز لهأ دشأ نه ناكو « يلاوملا نم ءارجلا نم لخر لخدف نذئا :.لاق ٠ ةرذلا

 : لاق ۴ تبغ نم كءارو ناك له : لاتف ٤ ناسارخ م: لاق 9 نيأ نم: لاق



 lor رک اسع نبا خيرات

Aj Je e 1 8يتباصأ + لاق 2 تنأ نت اف: لافي  

 ممرصق أت نك نل : لاق ريم الا لع تاخد ىتخ اهرثأ يف أ

 لااا نع دلما ادارو اج هور الخ يا كز ةصق 6 5

 یر ةر ةانإءاجأروأ هطعت مل نئ + لاقف مارد هيلع يل ايرغ يملا ىلإ تمدف

 تراكألو ٠ ةفوكلا ءاضق هالو يذلا ينعي « ديما دبع نبا تنكو لو كنسيحألل

 Ee جرخأ نأ لبق يكح ذخآ : لوقيو لک ای ىتح ج رخي ال ناک ًایضاق

 ءاضقلا ةريبه نبا هالوو ٠ يبه صتقا : هل لاقف هيلإ ىثم مث طوس هبرضف مەخ ىلع

 ال > e < اذه عيطتسأ ال : هل لاقف هعم ربسي نأ هتم بلط م

 انف الا يشلا "يلو + -نوزاعت "نب اناما ناد 2 لا ر تقلا عيطتنأ

 سلال ينإ : لاق 3 نب صاع نع ظفاحلا يورو * هيلع يوق الو هل ماق

 ااا عی لات شاو كتف الا زق كمر لا هس 3

 OS E E ا
 ؟تعنصام : ليذه اهل لاقف تجر م هيلإ تبهذف امه ةموصخ يف ءآضقلا سلحم يف دوسأ

 < ساطرقو ةاودب ينوتئا : لي ذهلاقف < حلفأدقف ةنيبلا ل اسي نمو ةئيبلا ينلأس : تلاقف
 : يعشلا ىلإ بتكف

 اهيلإ فرطلا عفر ٠ امل ينعثلا نق
 EE لالذب تلو نيح

 اييبجاح يطخبو ماوقب ”اديمص

 124 يعلو يراذملاك  ناتبو

 ا هک ام تغفر تماق نيحَةاتف نم

 اهيبكتم "تره م ار و

 2ا و ام د و اذا لاق

 دعب 11م هللا لعأروج ىفقو

 انيدعاس وأ اهرخ اهنم 1

 7 نيب 1 هارت ىتح ابصل
 د دارج نب ىسعتنب

 8 EMG : نإ : ليذحل لاق يبعشلا نإ :



 بيذه 64
 يفت ةيراجي يمشلا مو * ةالولا هب لثمت تح رعشلا اذه عاشو ٠ يع دق اليذه
 الإ كوطلا: ع ةر امل : اهل لاقف < تتكس هتأر الف < يبعشلا ننق :لوقتو
 السو ةأرما كياإ إ مصتخا هن هنأ ينغاب : هل لاقف ناورم نب كاللا دبع ىلع يبعشلا لخدو
 EI كيف اطال لرب يلإإ مصتخا : اقف فرا )ناديا لع تاور كل تيت
 8'هي تعدم ا37: كاللا ب تايب الا يعشلا نق : لقبن لترا ا
 ام : لاقف هيلإ مصاخي لجر ءآجو ع ردت ر ی واط سجلوا : لاقف

 كيتآ ىتح ةعاس ينابمأ : هل لاقف طوسلاب يوي نأ نسافر شوک ج لا اک
 « ورمع وبأ : لاق 2 كمسا ام : هل لاق م ةعاس هلزعف « ةينك_ ةفوكحلا لهأ ن نيج اتا
 لعف ىلع كنإف ةدئوتلاب كيلع : ةريبه نب رمعل لاقو * بهذا : هل لاقو هنم كحضف
 نم لهاجلاو < العلا نم رحافلا اوقتا : لاقو .“ تلعف ام در ىلع كنم ردقأ لمفت لام
 ESO :لاقو ٠ هلهأ لحب ملعلا نيز : لاقو ٠ نوتفم لك ةقآ امعنإف « نيدبعتملا

 اذه بلطي ناك اإ : لاقو « دءوملا فلخ ةدوملا ةثآ : لاقو < هيلع تيكب الإ نامز
 القاع. نكن مو KEF نإف « كسنلاو لقعلا : ناتلصخ هيف ا لعلا

 :لاق اكان نكي ملو القاع ناک نِ < هبلطي لفء القعلاالإ هلانن ال رمأ اذه : لاق
 هيف تسال نم.مويلا هبلطي نأ تبهر دقلو « 3 ف كاسا الإ هبلظي ال را اذه

 كلذ عفر م «نيدلاب انامذ سانلا:رمشاعت : لاقو. ٠ كيلر ا
 ءيجيسو « ةبهرلاو ةبغرلاب الإ سانلا 0 اف ثاذ عفر ع < مذتلاو ءايحلاب اورشاعتف

 « "يش الو “< لجر فصنو « لجر : ةثالث لاجرلا : لاقو ٠ اذه نم رش وهام

 هل يأرال يذلا وبف لجرلا.فصناامأو « ريشتتي وهو يأوردل نف ماعلا لجألا امأف
 :* لاقو هر تس الدول یان دل يذلا یف یت العال امار « نيتي دنكلو

 ىقمح ةدايع : لاقو ٠ كحصني ال هنإف ثيدح قيدمب يدق اقيدص نادبتسن ال

 نوليطيو ةدايع نيح ريغ ىف: نيجي < مهضيرم نم ضيرلا .لهأ ىلع دشأ ءارقلا
 يبعشلا اهلهأ راشتساف ةأرما لجر بلطو #* هلحأو ليلعلا اورجضي ىتح سولجلا
 انتررغ : يبعشلل اولاقف طايخ هنأ اوملع م < هوحوزف ةنعطلا ذفان دعقملانيزروه : لاقف

 ٠ هتدبش امسرعلاكلذنإ :لاقف + سيلبإة ةأرمامما ام : هل ليقو ٠ مهيذك ام:لاق

 راغأو هده : : هل لاقف يم: كلا كيأ : هل لاقف ةأرما ملكي وهو لحر 5 ٥

 ؟تيه یم : هل لاقف هبنیعض غف رزثم الب واجر ىأرف مالا لخدو ٠ 1 يلإ



 0ا خيرات

 : دشني .ناکو « كرتس هللا كته ذنم : لاقف
 نودلاب .شيعلاب اوضرا | مارأ الو ٠ اوعنق دق نيدلا قدأب (نانأ يرأ
 نيدلا نع مايندب كولملا ین اک كولملا ابن دنع هللاب"نغتساف

 لاو ًاريغك ناكو

 ليغتلا نج ى لح الإ, اا. اناا نيج ف مالح الا تسيل
 «هبققأ ام لاق 9 ىع لاف لرع كوب ناک ا: دانز بأ نبال كلق : يعفاشلا لاقو
 ل F7 + مهنالغ لثم الو :لاق 2 ةنيدملا عا نزح نال تاق
 : هلليقو٠ اذ: ديعسلاقف < ةبجاو يك : لاقف يبعشلل كلذ رك ذفعوطت
 : لاھ كلاب

 انيفيَش لقيا امس ق دقو ةفجرع. توما ىلإ يشت يس
 انيناغلا نيفوت . ثالثلا نإ ةبذاك سقناي المأ .يفدحت نإ

 | اركز لاقو ۰| رعشلا ضرقب وهو « ةنس نيعبسو مس نبا ناك : بيعش نبا لاق
 :لاقف ? كدت فيك : هلتاقف E وهو يبعشلا ىلع ت اخد : يدنكللا ىميانبا
 ٠ ىلع سقنألا زعأ امف“ كاد يدفن اا يف مبللا « ًادوهجم اجو 5

 يف ناك نإ لاد هللا همحر : نسحلا لاق تامالو < ليف ادا يور دقو

 مالسرالا نم تاك « علا ريغك نا ريبك ناك :' لاقو. « ناكمبل, مالسرالا
 ثالث ةنس يفوت : يدع نب يملا لاق ٠ هلثم نيريس نبا لاقو « هللا همحز . ناكمب
 : يلعنب و Es هي عون يدقاولا لاقو « عبر أ ةنس 5 يبن وبأ لاقو « ةئامو
 . ةئامو برأ ةنس يفوت هنأ لع ثايا ورا ۴ و < رشع ةبس : ليقو < تس ةنس

 ,٠ ناروخخ .لحأ نم يملا 1 ينافطغلا ماذيملا وبأ ةرابض نب € صاع ع
 باغ دق ناكو ٤ رفعج ا ةي داعم نب هللا دبع لاتقل ةريبه نبا هجو

 يف بيش نب ةبطحق مدق ىتح ناهبصأو سراف ىلع بلغو < اهنع .هافنف سراف ىلع
 رماغ تعم : يتعلا لاق ٠ ةرابض نب رماع لتقف اولتتقاف  ناسارخ لهأ نم شيج

 ةفيلخ لاق ٠ هللا باذع ىلع ربدلا نم نوحأ هللا ةعاط ىلع ربصلا : لوقيو بطخي
 ةر نم ةرايض نب رءاع ةريبه نبا هجو ةئامو نيرشعو عسل ةمس يفو : يرفصعلا

 « ناورم نع نابيش زاحنا نأ دعب يركشإلا زيزعلا دبع نب نابيش ىلإ نافطغ

 نابيش ردحناف « هباحصأو نوملا لتقف سبللاب اوقتلاف ينابيشلا نوجلا نابيش هجوف



 تيب 15٦

 < هلزئاف لزنم نم لترا اکو « هلئاقت ال ةرابض نبا ىلإ ناورم بتكف روذرهش ىلإ
 ةرميصلا أ م : قاحسإ نب ليعاعسإ لاق « هام لزن یخ ةباخص اان لمحو
 ىلإ ةريبه نبا بتكف > انم لتقف نام ىلإ ربع غ > ناواک ينب ةريزج كك غ

 رخطصإب هيقلف لبقأف يمئاملا ةيواعم نب هللا دبع ىلإ لبق نأ ةرابض نب رماع
 وو نانغا ا غ رانا هنا يآءاايواطلا البا دیوی ویلا داوا ةو
 غ « هب ا يمشاملا سحف ةئامو نبرشعو ع ما نس ناضم وبنت ي لاس وأ رظ

 * ماع لتقف ةثامو نيثالثو یدحإ دلك ناش قاتسر قلباجي ًارماع قتل ةبطحق نإ
Xxنمأ نيح ماذيملا يبأ نامأ يفلاق ٠ رعاشلا يملسلا مصاع نب ¥ ا  

 : يروححلا ديزي نب ةيواعمو لمرنا كاحضلا ىثب

 اتل اراها ار لا ی ل: 8 لاط مادا وبأ ناغش ا
 دراب ريغ انريغ نم يذلا ردصو للامن ا ي ماف

 دعاس يأ يف جلثلا لجن ضييأب التم يسكسلا لش ةيثع
 دحاوب تدل ماذيملا اب ينرجأ ترم لمر * نبا ادا ةع
 د القلات 2 توملادنم لاك یر نو و اک چ ھا
 دئاز ريغ ىلإ يانلا ةيواعم ٠ هلق يروجملا “را نما دقو
 دساخو هدع نم فنأ غر لع * (9)اهتاوسو انيرح يقيلط :راطف
 نم هوبأ هب رجاه * .يرعشأللا بهو نإ ديبع رماع يبأ نب 3 ماع %

 * ةيواعم نمو « هيأ نم تيدا منو + ا هللا لص يبنلا كردأو « نميلا

 نع هيلإ يبارعأألا نبا قيرط نم ظف ظفاحلا دنسأو < خورتسم نب كلام ةنع یورو
 دل وإ رلود زال يملا ممن : ملسو هيلع هللا لص يتلا لاق“ لاق هنأ هينأ
 :7:لاقف ةيئوامتس هبا | تثالحف "6 مهم انأو يم ٠ 'نونبجيتالو لاققلا نع ناش
 يثدح اذكم : هل تاقف « يلإو يف م ا هيلع هللا لص هلل | لوسر لاق اإ
 ىلص ينلا نأ هيلإ هقيرط نم ظفاحلا دعسأو * كيبأ ثيذحب ملعأ ت :أف: لاق يا
 E ناک ر هنإ : لاقف اج وز نع هتلأس يلا ةأرملل لاق ملسو هيلع هللا
 يذلا هللا قح ضقت مل'كاذ تضف ورکا و د6د ن كت تريلا

 ا ا وا مدق : لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع ظفالا یورو ٭ اهيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف نيتنيفس يف ملسو هيلع هللا ىلع يتلا ىلع



 1۷ رک اع نبا ی رات
 لأ کاک لوقي رار نكرر مرغصأو ةئفسلا ل

 ۍموم وبأو كلام وأو رماعوبأ اهيف ناک : ديعس لاقو .* مرغصأ ياو ةنيفسلا
 مافرالا قيرط نم جرخأو د« ءآوبألاب اوجرخ : ديعس لاق « مصاع نب انك
 لاق نييرعش الاف: ليق ءال : لاق 2 ةر ٍعل له : لنس هلأ نايفس نع دمحأ

 I ا ناك : هل ليق < نييرعش الا نم نوعبرأ ةا تاكا
 ترب يلع لئسو * ةنيفسلا يف ينعي مهعم هنباو رماع وبأ ناكف : لاق ٠ ملعأ ايف
 ال٠: لاق هيبأ نع راغ. قع حورسم نب كلام يود له ۰ هل ليقف ينيدملا
 نأل هيبأ نم عمسي ملف ملسو هيلع هلا لص يبلا كردأ ن رکی مل نإو ًارماع فرعأ
 كردأ: ا لاقو ٠ ملسو هيلع هللا یلص هللا لور دبع ی لعق: نفاع بأ

 دعا اانا كيندر دلا ةقؤلح ف :قؤتو اورا ىباةكالملا عت واع
 د راسا واتا نع .ئووو ٤ دنع يورو ملتموت هلع با لص" يلا رض
 ىلوأألا ةقبطلا يف عيمس قير رك دو یاب هل رسل لاق ہن ملغ بأ لس
 ءابفاشقلا لع ناكو ؟ هس وبا لاق < ةطشعرابأو رع كردأ نم ماشلا لها يبات نم

 نب ثراحلا ن نب ةبض نب بيهأ نيلاله نب حار لا نب هللا دبع نب ¥ رماع 86
 دحأو ةمأالا نيمأ ىرهفلا يشرقلا ةديبع وبأ * ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف
 يبلا نع ىور ٠٠ ةنحلاب ملسو هيلع هللا لص هللا لورم مل دش نيذلا ةرشعلا

 وبأو هللا دبع نب رباجو ةيراس نب ضابرعلا هنع ىورو < ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسأو ةقارس نب هلا دبعو بدنج نب ةرعسو ينشخلا ةيلعت اد ٍرهابلا ةا

 ارعأالا اانا ئسنعلا ,قورسم نب ةرسإمو فيطغ نب ننال مع لوم

 دئسأو ٭ ماشلا ةرمإ هيلإ فأ غ كومريلا اودهشو 3 حتف اولو نيذلا

 یلص هللا لوسر هب ملكت ام رخآ : لاق هنأ هنع يلصوملا يلعي لأ قيرط نم ظفاحلا
 اوملعاو برعلا ةريزج نمنارجن لهأو زاخحلادوبي اوجرخأ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا
 هنأ (ضيأ هيلإ دنسأو * .دجاسم مهث اينأ روبق اوذختا نيذلا سانلا. ءوس نأ
 : اولاق اهظفحأ ال ةيلحي ملسو هيلع هللا لص ينلا ءالحف لاجدلا رك ذ : لاق
 فيأ جرخأو #* اريخ : لاق + ريخ وأ مويلاك ذئموي انبولق فيك هللا لوسرااي
 هللا لص هللا لوسر تمعم : لاق هنأ :ةديبع يلأ نع -قصوملا يلب يبأ قيرط نم

 ينإو « لاجدلا هموق رذنأ دق الإ حون دعب ين نكي مل هنإ : لوقي ملسو هيلع



 بید 10۸
 م كك ةزديلم هذا نأ لاف لردع هللا لم هللا لوشر الفم و ةرك اشا

Eاولاق « يالكع مس وأ  a a8 مويلا اهلثم أ ذمو  

 ًاردب ةديبع وأ كبش : راكب نب ريبزاا لاق * يذهرتلا هاور 6 لاقف

 موي رفثملا نم ملسو هيلع هللا لص هللا لاوسإر بعلو يف ؛انلخنم نيالا( نيقللبا عابر

 داع يأ مه نم نسحأ طق ته ير امتد ليقف © هاف اتن هاتين تعزتناف :دحأ

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظنف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا E م ب

 مويزكب وبأ اعدو < جارجلا نبةديبع 10 وبآ : نئيرقااتبهاد لاقي: ناکاو ٠“

 باطل انب رل ةعيبلا ىلإ ةدعاس ينب ةفيقس يف راسو هيلع هللا لص هللا لوسر قوت

 هللاعتتفو ٤ ماشلا رمع هالوو ٠ اهات دق : لاقو حارجلانب ةديبع بأ وأ

 ثراحلاينب نم ةأرماةميمأهمأو ٠ ةدامرلاو « ماشلاب ةن دب دمع رسو ةيبا اوك ومريلا هيلع

 <-ةرشعاناف ةعببر ساو نوعاط يف مالا تامو ٠ تملسأو مالسرالا تكر أ

 ضرأ ىلإ ةيناثلا ةرحملا رجاه هنأ قاحسإ نب د یورو ۰, بقع هل سلو

 ناكو « اهلك دهاشملاو قدنلا E lk مزا نيح 5 تبثو < ةشيملا

 يف ةيارتم ةصقلا 'يذ ىلإ: ملاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعبو < ةباحضلا ةيلع نم

 : ملسو هيلع هللا ىلص يلا هيف لاقو « نيماالا يرقلا قليب ناكو 6 اذ لسنا

 < ةيحللا فيفخ < هجولا قورعم اًفين الجر ناكو ٠ ةمألا هذه نيفأ ةي بأ

 ٠ ةئس نيسمخو نا نبا وهو يفوتو ٤ ب بضخي ناكو « نيتينلا مرثأ « ًانجأ « "الاوط

 ىنتاو < اهيف وعديو' ةرألا راد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدي نأ لبق ملسأو

 د قبغاالا دبع ينب يف يخأ نامنلا ٠ نب ذاعم نب دعس نيبو هني ملسو هيلع هللا ىلص ينا

 عانا ليل لوس لادا نب ملا عازم يقييبلا قيرط !نم ظفاملا رخ

 يدصعلا نم رثكأ الف < هلع دیګ ةد سا موي E ىدصتي

 a ES نمي AL دريم راد

 ايلا 4 امه ا لول

iلضفملا لاق « ةي الا ( نايل نرثي دك دل ا  

 < مالسإ أ نو ةديبع ارا تيدا نا کي يدقاولا ناك: ناسغ نبا

 تلأس.: لاقو ١< هلغقف فحز يف هابأ ىل ةديبع "اب نيا ماشلا لهأ لوق ركنيو

 ©, مالت رالا لق هربا فرت: لاقف مزيغو هام فز مهنم رهف ينب نم الاجر



 18۹4 رک اسع نبا خي رات
 × اذه يدقاولا لوق يف طلغ اذهو يعازوألا ىلإ كلذ ماشلا لهأ دنسيو

 < دحأ موي لتاق نم لؤأ يف. تنك : لاق قيدصلا ركب يبأ نع ظناحلا جرخأو
 نك": تلقف هيمحيو هنود لئاقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم الجر تيأرف
 وسر ىلإ برقأ انأل لجر نيك رشملا نيبو ينيبو ينتافام .ينتاف نيح ةحلط

 ىلإ تعفد ىنح هفطخأ ال اتطخ يعسلا ففطخي وهو هنم لسو هيلع هللا لص هللا

 ةديبعوبأ وه اذإ هبجو يف ابشن دق رفغلانم ناتقلح اذإف لسو هيلع هللا ىلص يلا

 هيلإ رظنملف تزوجا كي ارك« محاص لع : مل ارو 0 هللا ىلص ينا لاقف

 اا ناو لع: ةد وبا تدار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع انلبقأف

 دق ةقلح ذخأف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع ب بك اف.« هتک رت اموت يا( لزل

 يبا يب اهعزعزي نأ هركف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسوا هجو يف تبشن

 تلقف نبعزنو هتينث تردنف اهيلع ضمن م هيفب اهيلع مزأف ملسو هيلع هل ىلص

 هتيلث ايا كل راو یر ا ليج يلِإ بلطو ياف يعد
 نيتقلملا عزن يذلا نإ لاقيو : يدقاولا لاق ٠ نيتينلا ممهأ ةديبع وبأ ناكف

 رسيلاوبا : لاقيو < ةدلك نب .بهو نب ةبقع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز هجو نم
 لسالسلا تاذ ةؤزغ تناك امل : ةبقع نب ىسوم لاقو * ةبقع اندنع كلذ. تبثاو

 صاعلا نب ورم فاخ ةعاضق نم مهيلب نمو هللا دعسو يلب يف ماشلا فراشم نم
 تدنف هدمتسي ماسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ىلإ ثعبف ٤ هيف وه يذلا هبناج نم

 رمعو ركب وبأ مهيف بدتناف نيلوألا نيرجاملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر
 « ًارمع مهب دمأو ةدييبع بأ مهيلع رمأو < نيرجاهملا نم ةارسس يف باطلا نبا
 هيلع هللا ىلع هللا لوسر ىلإ تلسرأ انأو مريمأ انأ : لاق ورم ىلع اومدق اف
 لما ةع او: كاباحلمل مال تتإ لب : :نوزخابملا لاقف < کب ةليجس' لسو
 اک نده والد اولا ٤ء 4 تودي ددم نأ: : لاقف « نيرجابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا كوش مال ةا ا « قلا, نسح الجر

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر .يلإ دېعام رخآ نأ ورم اي ملعت : لاق < هدبعو
 وب أملسف < كنعيط ال : ينتيصع نأل كنإو « امواطتف كبحاص ىلع تمدق اذإ : لاق نأ
 اوتأ نار لهأ تأ ةفيذح نع ظفاملا جرخأو_ + ورم ىلإ ةراموالا ةديبع
 مأكل نب ال :لاقف « اًنيمأ الجر انل ثعبا : هل اولاقف ملسو هيلع هللا ىلِص ينلا



 بيد 3.
 دمحأ مامرالاو رر دولا فأل ىلا نيمار ولع تا تفك نما

 بقاعلا ءاجن :ظفاب دوغسم نبأ نع دم أا امالا قي رطب نما هجزخ أو: ٠ لعب أو

 امهدحأ لاقف ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر انعالب نأ ادارأو نار اتعاصدقلاو

 : الاقفهايتأف « ًادبأ انبقع الو نحن حلفت ال اتتملف اًيين ناك نل هللاوف هنعالت ال : هبحاصل

 هيلع هل لص ينا لاقف « تيما الجر انعم ثعباف تلأس ام كيطعن انكلو كنعالن ال

 هللا ىلصدخم باحصأ اهل فرشتنساف « نيمأ قدح نيمأ قح اتما الحر نب أل : 4

 : ةمأألا هذهنيمأ اذه.“ لاق افق الف : لاق « ارجلا نب ةديبعابأ اي ق : نا سويط

 انما :لهأ نأ لش نع تباث انثدح دامح انثدح نافع انثدح : دمعأ ماميالا لاقو

 مالسرالاو ةنسلا انملعي الجر انعم عبا : اولاققملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر لعاومدق

 ٠ يصوم اىلعب وبا هادرو ٠ ةمأالا هذه نيمأ .اذه : لاقف ةديبع يبأ ديب ذخأف : لاق

 جان فدل وبأ ةمألا ET ين لکل: ظفلباارضعخ بلاش: اورو

 نيمأةمأ لكل : ظفلبا يزاخبلا هاوُرو ٠ ةبيش .يبأل نباو لفي وأ رخ ا ظفاب ةاورو

 انهن نم عاين ةن دادب ااو روا در كلان ةديعا لان ةا :ةنعش تا هنو

 لیپ عيقدصأو« رمت هللا نيد يف اهدنقأو « رک د يتم ابايمأ محرأأ : هظفلو

 لكل نإو « ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعأو « يبأ مأرقأو < ديز مضرفأو « ناثع

 رباج نع ظفاحلا :جرخأو ٭ حارجلا نب ةديبع وبأ ةمألا هذه نيمأو اتيمأ ةمأ

 ةرصيوخ انه نإ : لاقو RE ةرصاخ يف نعط ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ

 هتفلخسال ةديبغابأ تكر دولا: لاق هنأ رم نع ظفاحلا جرخأو  ةنمؤم

 يوزو»+_هلوسر نيم أو هللا نيمأ تناخعسا : كلق هنعا تائش نإف < ترواش امو

 هللا ىلص هللا وسر ناف كباب له : ةديبع يبأال لاق هنأ ركبب يب نع. ظفاحلا

 ددو التك امج ةع واال هذ طي نأمل كنإ : لوقب ملسو هيلع

 قۋ ۰! حبق دنا: هرن ا الغا لااا لو تشاوتہوم ا ایس

 ثيدح مدقتو « رتاوتمل اب هقحلي نأأ داك ىحنيمأ ةمأ لكل ثيدح جبرخت نم ظفاحل

 يف رم و © ةدجلا يف ر 53 يا: عوف ةريغك عضاوم يف فوع نب نمحرلا دبع

 « ةلجلا يف ريبزلاو < ةنجلا يف ةحلطو « ةنجلا يف يلعو < ةنجلا يف ناؤعو « ةنجلا

 ةديبع وب أو < ةنجلا يف 'فوع نب نمحرلا دبعو“ ةنجلا يف ديعسو « ةنجلا يف دعسو

 ىلص هللا لوسر تيقل : لاق ةبلعت يبأ نع ظفاحلا جرخأو #٠ ةنجلا يف حارجلا نبا



 اذا رک اسع نبا ی راٹ
 م ةديبع يلأ ىلإ ينشدف ملعتلا نسح لجر ىلإ ينفدا : تلقف لسو هيلع 5
 نائقس نب هللا دبع نعوا * | :كيدأو كخيلعت نجي لجد ىلإ كتعفد : لاق

 2 ملو هيلع هللا ىلع ا لوسر يلإ سانلا حل ن نم ة داع تلأس:

 هللا دبع نع دمحأ مام الا هاو رو ٠ يبا هز ا ةىتانمأ ل

 يورو - ا هاوزو ٠ تعكف : لاق 9 .نم 0 و قيقش نيا
 دلع از ل رميا لری ناك و تنال لقا لاف نبا نع ظفاملا
 : تلاق 9 نم مث : امل ليق < ركب وبأ : تلاق ؛ فلختسا ول اختم ملسو
 جرأت + اذه لإ ناف دعوا تاق نمت: اا ليقف كار
 :لاق 8 كيلإ بحأ سانلا يأ هللا لوسر اي ليق : لاق صاعلا نب ورع 2

 أ لاق 3 نم م : ليق « ركب وبأ : لاق © لاجرلا نم : ليق < ةشث
 يباحصأ نم ام : لاق سو هيلعهللا ىلص يبنلا نأ نسملا نع يئاكلاللاو ظفاحلا ج 0
 نب دوا نع او م راے ةا یاو هلع دخلا تالا
 لك ىنمتف اونم : هئ اسل باطخلا نب رمت لاقو * زيزعلا دبع نب ديعس نعو روباس
 ملاسو ةديبع يبأ لثم الاجر اءولم ايب ينتأ ينكل : رمع لاقف هتينمأ مهن دحاو
 ET وا هللا تاذ يف ًاديدش ن ناك الاس نإ« ةفيذح يبأ ل

 372 ةديبع وب

 E سانلا حبصأ ا 5 نفت دلیک ربع نب هللا دبع لاقو

 ركبوبأ : كوبذكي مل مهتثدح نإو < كوبذكي مل كوثدح نإ « ءايج اتنثأو
 ىلو ركب وبأ فاختسا الو * حارجلا نب ةديبع وباو < نافع نب ناهنعو < قيدصلا

aدلاخ لزع ةرشع ثالث ةنس رمع عيوب الو < ماشلا ىلإ  
 اوحتفو هولاصف یت ةد لهأ دلاخ هعمو 00 UL وو ماشلانع ديلولا نبا

 ةعف 0 عبدأ E فو . حلصلا ةديبع وبأ م e أو < ةونع ةيباجلا باب هل

 3 ل نع باعك 1 كح لهآ آأصو < ةديبع يأ يدي لغ الص كيمو صح
 ىلع 0 0 ءايلبإ لحأ رصاحف < ديلولا نب دلاخ هتمدقم ىلعو ضخ

 فلختساو ةدابع دا تاق ساو نوعاط عقو مم« كلذ مهيطعي وه ر نو 0ك نأ

 ايحنتو هدب لبقو هحفاصق ةديبع ايأ رم يقل : ةملس نب يمت لاقو ٠ ًاذاعم

 هيلإ بتكف « ودعلا هيلع بلأتو ماشلاب رصح ةديبع ابأ نأ رع غلبو * نايكي
 لاغيال هنإو < رف اهدعب هل هللا لعج الإ ةدشنمؤم دبعب لزنام هنإف دعب امأ مالس رع

aا  



 بيدهم هر
 هل 5-

EEككل هلأ ارا اباد اوريو اوني ارا ج  

 يف لوقي لجو زع هللا نإ دعب امأ مالس ةدببع وبأ هيلإ بتكف : لاق ( ترحل

 جرت: لاق <( رو رغلاعاتم ىلإ < و ا ةايحأأ امنا اوملعا ) : هباتك

 3 ةنيدملا لهأ اي : لاق من ةعيدملا لهأ ىلع هأرتف الا لع دعتف» ةباعكتب رع

 E نکا نب لش لاقو ٭ دا ی اوبعرآ « يب وأ ةديبع وبأ كب ضرع

 لوسرنأ يكتب :لاقف 9 ككييام : هل لاقف يكب هدجوف ةديبعيبأ لع لخد

 نإ : لاق ماش ا رك ووك ناسا لع اا EL کک ذ لسو هيلع هل الص هللا

 مداخو « كمدخي مداخ : ةنالث مدخلا نم كبسحف ةديبع ابأ اي كلجأ ين هللا يسني

 ةباد : تای اباو دلا نم كبسحو <« مهيلع دریو كلها مدخي مداخو « كعم رفاسي

 « اًقيقر اتما دق ع رظنأ اذ انأ اه م « كمالغل ةبادو < كلقثل ةبادو « كلحرل

 لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر IEE E الحسا دق يطبرم ىلإ رظنأو

 5 براو و يلا مجحأ نإ : : لاقف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اناصؤوأ دقو اذه دعب

 ظوفحلاو a هذه : ظفاحلا لاق < اهيلع ينقراف يتلا لاخلا لغم ىلعينيقل نم

 ا لاق نع ةورع نع هداتس واب یور مث . .اللقتمناكةديبع ابأأ نأ

 ؟ يخأ نبأ: : رع لاقف < ضرأألا لها ء[ظعو دانجأالا ء ارا هاقلتف ماشلا باطلا

 سف لبحب ةموطخم ةقان لع « ءاجف « نآلا كيتأب : اولاق « ةديبع وب أ : لاق 9 نم : اولاق

 يف ريإف هيلع لزتف هلزنم ىتأأ ىنح هعم راسف « انع اوفرضنا : سانلل لاق مث هلأسو هيلع

 ا نإ : هل لاقف 9 اعاتم تدخلا ول : رمع هل لاقف هلحرو هسرتو هقيس الإ هتيب

 نأ رمت غلب : : لاق يرصْبلا ناعنلا نب عيبرلا ىلإ هدنسب ي يور م۰٠ ليقلا البيس

 يرجي ناك يتلا هاياطع نم هصقنف هتراش تربظ دقو < هلايغ ىلع غب ةديبع ابا

هبایت تريغتو « هنول بحش دق : ليقف هنع لأش ع« هَل
 * لات كلا كك « 

جر ىلع نذخأوي له « ربعأأو فعأ ام ةديبعابأ هلا حرب
 ىلع غبسأف هيلع انغبس أ ل ل

 ٠ هيلع هارجأأو هنع سبح ناك ام هيلع درف « بستحاو ربصف هنع انكسم أو« هلايغ

 ىرأ ال + كعاتم نبأ: هل لاق اقع ل ا رمت نأ ةياور يقو

 تاريسك |هنم ذخأأف ةنوجلإ إ ماقف ؟ ماعط كدنعأ «ريمأ تاو او ةو ادل الإ

 ةعبرأب ربع هيلإ 1 ةديبع ابأل اي كريغ انثكايندلا انتريغ : لاقو 0 -

 ةديبع وبأأ اممسقف < عتصي ام رظنا : لوسا لاقو زايد ةناجبر ١ وا مرد فال



 ۹۴ رگ اسع نبا خيرات
 امم اهعسقف : لاف لوا لاق اسم لم لوسرلل- لاقو الفم ذاعم ىلإ لسدأ م
 هلل داملا 7 لاق رع لوسألا ربخأ الف'# هْبلِإ جاتا هتأرما'دل تلاق اتلس الإ
 نرو کلا فرص ة دفع وا ند + اذه عنصي نم مالسإالا يف ل ل

DS O e Ea 

 تاائيسلا نم ETL تاغيدحلا تانسحلاب تاميدقلا تاسلا اورداب

 الموب کو E ىتح هت ائنس قوف تاعل ةتسح لمع غ ٠ء اسلا نيبو هشام
 الورحأ كتم ام هللاو < شيرق نم ۇعا يفإ سال هيأ ايا لاقفأ ماشلاب اريمأ ناك
 انکا فأر تاو لر او هكا ی أ كدوونالا تر قطف 1

 و ا ی و نول “ا نوک اول ذي

EEنم يقييبلاو ظفاحلا یورو * ثيفح فصاع ا ر  

 كا نب رگ عم اجاجح انجرخ : لاق ريبخ نب تاوخ نع قاذرإ لا دبع قيرط

 تاوخاي اننغ : موقلا لاقف ف ذوع نب نمحرلا دبعو ةديبع وبا ميف بكر يف انرسف

 تاينب رم اغيب هللا دنعابأ اوعد : رمح لاقف OT مانغف

 عفرا : رمت لاقف رحسلا ن راك اذإ ىنح مههنغأ تلز اق : لاق « هرعش نم ينعب 0
 Ê رشا لَحر كإأ لها: دغ با الاثواب رحل ف اوان
 × رحبفلا انيلص ىتح كلذك" انلز اف « اسوا و انا ی لاا و ناد
 نأ مرضي ام. : موي اذ انل لاقف ئموه يأ دنع دك" ؟ بابش نب قراط لاقو
 اورذحاو « لعفيلف هدعبب نأ اض نف ٤ يلهأ باع دق نوعاطلا نإف < ينع اوفخت

 يفوع كت يفوعل تجرخ تکو لا: جراما ينوعف ساجوه نإ لئاق نلوقي ال : نيتنثا
 سلج يذلا بيصأو ينوع وه نإ جراما ناوقي الو 6 نالف
 : نوعاطلا اذه جورخ نم ساقال يغبني ام احا ف ا ا
 ماشلاب سادلا ذخأ يذلا نوعاطلاب عمم ثيح ةديبع يآ لإ تك نيم وما زيمأ "نإ
 مزعأ ينإذ اذه يباتک كات ذإف < اهيف كنع يب غ الو « كيلإ ةجاح يل تدب دقيفإ

 یت يسم ال نأ ازان كاتأ نو <« بكرت ىتح حبت ال نأ الل 1 كيلع 0
 هنأو تض رع يتلا نينمئوملا ريمأ ةجاح تف ةرعدق : لاق باتكلا أرق الف « يلإ بكرت

Eبغرأ نل نيلسملا نم دنج يف يفإ هيلإ کیا  

 « قاب سل نم يقبتست كن أو < تضرع يتلا كتجاح تملع دق ينإو منع يسفنب
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 ريع رع الف < سواجلا يف يل ٽدذئاو < كتمزع نم ياغ اذه يباتك" كاتأ اذإف

Eا تام نانو دلل دلل : هدنع نم هل لاقف  

 ضرأ ةيباجلا نإو و « ةقمت ضرأ ندرأألا نإ : رع هلا بنك دق ناكو:٠ الی: لاف

 عمستف اذه امأ : : لاق بانكلا ةديبع بأ أرق اف < ةياجل ىلإ نيملسلاب ظاف : ةهزز

 مهزانم سانلا «ىوبأو بكر أ نأ ينرعأف : قراط لاق < هعيطنو نينمأوملا ريمأرعأ هيف

 ينانش ضرغ ضعب يلعأ يف ناک دق : ت اقف ةديبع يب ا ىلإ ت تف 4 قأرءا تکلیف

 1 تاق 2 هال لتل نان“ هب يتتثعب يذلا هجولا نع

 ملذانم سالا أوب نافعا ن هربا لع يلجأ ايف رب او < زاغ شالا“ د

 ا ا ١ نان نوعاطلا فاشكنا هتوم ناكو < هرثأ ىلع اولحتراو

 < لجر فال ةتس الإ قبي لف « دنجلا نم الأ نينالثو ةتس يف ناك ةديبع ابأ

 نوعاطلا مهبصي. ملا نم هلهأو وه ناك ةديبع ابأ نإ * ريبزلا نب 1 لاقو

 رظني لءحف هرصنخ يف ةرثب تجرم « < هلآو ةديبع يبأ يف كبيصن مبلل |: لاقف

 كراب اذإ هنإف « اهيف هللا كرابب نأ وجرأ ينإ : لاقف يشب تسيل اهنإ : ا

 لاقو ٠ معنلا رح .EE oll : لوقي ناکو « ًاريثك" ناكل يقل يف

 < سدقملا تيب ةالصلا ديري ةيباجلا نم ةديبع وبأ قلطنا : قراخلا يبأ نب اع

 : هتبصو يف لاقو ٠ اهب ينوتف لحفب داخل كرد Ek سانلا ىلع فلختساو

 دقو الإ ا نم قييم هنأ ةوملعأو 6 مالسلا ينم نينموملا نبأ اا

 لا مل ادع نم يب موي يف تحكن ةجراخ ةنبا الإ هيلإ هتيدأوا هب تم

 يف نإ : اولاقف < هيلإ اهودرف رانيد ةئاه يلإ ثعب ناك دقو ا اوون

 ضر الا الإ ندر ًالاربج يلرخ نم ينونفداو هيلإ اهودر : لاقف ةنكسمو ةجاح كموق

 -ندزالابهربقف < ةدس نوكتنأ را فوض يفإف < تيضق ثيحيفونفدا : لاق مم« ةسدقملا

 3 ندرزالا تدعوا نعط امل: ىا د تايون قس لار

 < ةالصلا اوميقأ < ريخب اولازت نل اهومتلبق 5 ا لاقو نيملسملا

 Ne اورمتعاو < اوجحو « اوقدصتو « ناضمر ربش اوموضو « ةاكرلا اومآو

 ل لا اءرما نإف < ايندا كيلا مي ا ارال اونا

 اک ف ی علا ا د انآ ند ۹ک ام

 ا A E نوتيم مهف مدآ يب
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 الذ بقع تام ةديبع ابأ نإ غ٤ سانلاب لص لبج نب ذاعم اي +. هناك بو هللا ةحرو

 نيإف « ًحوصن ةبوت كبونذ نم هللا ىلإ اوبوت سانلا اهمأ اي : لاقف سانلا يف ذاعم ماقف

 ناك نحب اع م ناكالإ هڼذ نم ئات هللا ىتلي ال دبع

 « هلاضيلف هاخأ ًارجاهم مكنمبصأ نمو « هنيدب نعري دبعلا نواف  هضقيلفنيد هيلع
 اميل مكتنإ ميظعلا  بنذلا وهو < ثالث نم رثكأ هاخأ رجم نأ مل يغبنب الو
 « ةلئاغلا'نم دعبأ الو« اردص قنأ ًادبع تيأر ينأ عزأ املج جف دق وول

 + هيلع ةا هلا اورا و هليا هح ر هيلع اور < هنم اسا الو « ةماعلل اًيح دشأالو

 ينا: ليقو« 5 ةرشع عبس ةنس ساو نوعاط يف ةديبع 1 يفوت : ةديبع نب دی زی لاق

 ناكو > معكلاوء الاب هیلو هسأر غدي نكد« ةا نيو نا اننا فو مربع
 يبا ربقو < روغلاب دلاخ ريصقب لبج نب ذاعم ربق : ءاطع لأقو ٠ ناتصيقع هل

 اع لايمأ ةعبرأ ىلع ةلمرلا نم يهو ساودسب ربق : دعس نبا لاقو ٠ ناسي .ةديبع
 ٠  سدقملا تب يلب

 ا هدأ نب بشان نب: سنق: دبع نباب.فورعملا هللا دبع نب ¥ رماع د

 نب ميت نب ورع نب ربنعلا نب نوج نب دعسأ نب ةيواع» نب ناطيش نب ةيواعم نب ةفيذح
 مادق < دهازلا يريصبلا يربنملا ورم وبأ : لاقيو < للا دبعوبأ ةخباطنب دأ نب رم

 ٩ یرافلا نالو بلاطه نبت از © نع ئور .٠ هيلإ هب يعس امل ناؤع هفالخ يفقشمد

 نايس نإ : لاق هيلإ ظفاحلا ساو د* يرصبلا نسحلاو نيريس نبا هنع ىورو

 كعزجيام : هل اولاقف عزجلا ضعب هنم اوفرع توما هرضح نيح يمرافلا ينعي ريل

 ع : رف هما لوطا تاع وی نالا فا اک ا ا
 هيلع هللا ىلص انبيبح نأ ينعز< : لاق اماظع احوتفو ةنسح يزاغم مسو هيلع

 اذبف < بكا رلا دازك مكن لجرلا فكتيل : لاقف انيلإ دهع انقزاف نيح ملسو

 نع دنسأو ** ًارائيد رشع ةسخ هتميق اذإف نالس لام عمجف < ينعزجأ يذلا

 هءاجف هكازت مث« هيلإ سلجيف ندحلا يقأي رماع ناك : لاق يعشاحلا قبدذ

 ايكو ملهللا دبعابأاي * ن هنأ ناسا را اوف اا تيرا ا
 هللا لص يلا باحصأ تععت يك ال: لاق 2 كبتعتف “يش ام كبارأ اسلم
 ايندلا يف اتر كلوطأأ نإ : لسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر لاق : نولوقي لسو هيلع
 يف .اًعوج کر 4 ايندلا يف بش كرثك أ نإو« ةرخآلا يف احرف مكلوطأ

| 
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 وغو جرخف < يم ديرأإ لع يل.رادقأو/ < ,ىلقل, لأ كيبلا تدجتوف:«نةرعتآلا

 :هظفلو يرصبلا نسللا نع دعس نب دمح هاورو .٠ انم هقنأ هللاو وه : لوقب

 مايأ هاندقنف هيلإ عمدت انك « عماج لا دجسملا ىف سلجم سيق نب .رماعل ناك

 دبع ابأ اي : .انلقف هلهأ يف هانعبتاف ا باحصأ عراض نيحلا نأ انيسح تح

 اطيلاغأال اربکی اع هنا: اقف( ك لوز انف تیلو باخت تکا اهلا

 اذا دنع ابأ اي ::القق < هبا. ةادبظ انك يذلا اتمت اذه :ناك الف < لللختتلاو

 نم سان .تيقل» 9 مهي لوقأ نأ ئدع امو .؛ لاق ۴ مهيف: لوقت اهنا اذكته ناك

 ةمايقلا موب تالا نسانلا صلخأ نأ ينوربخأق لسو هيلع هللا ىلص دم باحصأ

 5 زح مدشأ ةمايقلا موب احر ذ سانلا دشأ نإو « هسفنل ايندلا يف ةبساخم مدشأ

 « ايالا يف ء 15 مرتك ك ةمايقلا موي کتی نانا راما نإو « اينما يف

 لع نفك ردح دلا اوراس نسو ضئارف ضرف لجو زع هللا 5 افراز

 ضئارفب لمع نمو « باسح ريغب ةنحلا ل هدودح بنتحاو هننسو هللا ضئازفب

NETيورد كك  Eمث بات 5 2یک زااا باتاك »2  

 نمو « .ةنجلا هلخدب مث « اهدئادشو امه زالزو ةمايقلا موي لاوحأ ليقتسا قكترا

 نإف نابضغ وهو ةمايقلا موب هللا يقل هدودح ېکتراو هننسو هللا ضن ارفب لمع

 نم جرا ناک * انجرخف هدنع نم انّقو : لاق« هل رفغ ء ءاش نإو« هبذع ءاش

 : ظفاحلالاق + ةباحصلا نم ًادحأ قأي مل ًارماع نأ بيبح نب حون عزو « ةرصبلا يعبات

 ةباحصلا نم ةعاح يقل دقو الجر ناڻع نمز ناكيإ رماغ نإف ح ون نم مهو اذهو

 امو < ادحأ قلي مل : لاقف ةباحصلا نم دحأ نع ورب مل هنأ دارا اًحون لعاو

 يعبات : يربنعلا دمحأ نب حلاص لاق ٠ ةدابعلاب هلاغتشال ةياورلاب|رماع لفتشي /

 يف ةارما جوزت نابا نب نارمح نأ فيس ىورو * مهدابعو. نيعباتلا نم .ةقث

 اورك اذتف رماع نبا مزلف ةرصبلا ىلإ هريسو « اههندب قرفو ناينع هب لكش ادع

 ؟فقيسأ الأ : نازح لاقفي< سالا نم اضيقنم ناكو ؛ ماعلا رو رلاؤ توکار لا انبوب
 ا ع ع 3 0 = 7

 نا دارا ريم لا لاقف < فحصملا يف ارقي وهو هياع لخدف ج ف هريخاف هيلإ

 « اجراخهدنع نم ماقف « هيلع لبقي ملف هت ءارق عطقي | E تاجو و كب رمي

 مداری لا الب یری الا لج ر دنع نم كد +: لاقف رماع نبا هيقل بابلا ىلإ يهتنا الف

 هثدحو فحصملا رماع قبطأف « هيلإ ساجو هيلع لخدف رم نبا له ادم 2 الضفادع



 11۷ رك اسع نبا خيران

 اا نب دعس نإ : هل لاقف + اناشغت الأ : رءاع نبا هلا لاقف « ةعاش

 00 نیا لبا یار نر نج < لافي كس لا5 لاق اةن لا

 ال كنأ عزي اذه نإ : لاق « ءآسنلا هبجعب لسع نب ةعيبر : لاقف ۴ كجوز الأ

 حتتفاو هيلع عقو ام لو ولأ ناك غلا منهل داق كيلع مادبا 0 یز

DEرع لاو ميا ربإ 1 و مدا الا هلا  ET 

 ىعسف ةئيدملا ىلإ هدرو نار نع يضر نا نإ م <« كلذل نارمح بضغف

 دېڈل الو « محللا لكي الو > جيوزلا یارب الناب ماوقأ هعم دهشو < رماغت

 الآ نافع ەك خب e ناك 0 رعماع نم ناكو« ةعجا

 هدنع ددجو ةيلع مدق ايف < ةيواعم هعبتأو ماشلا ىلإ هافنف كالذب رماع نب هللا

 مش فرعتأ اذهاي : هل لاقف هيلع بوذكم لجرا نأ مف اًبيرغ لکا 7 0
 ا

 كتبأر دقو « مخللا لك أت ال كنأ ةفيلخلا غلب : لاق 6 ال ::لاق 2 تجرخنا مب

 أ : لاقف ةعملا دہشت الو جب جب Di كيلع بزك دق لا تفرغو

 یی امال یا

 لك ال اءرما تنك نكلو « كنا عفا يللا ام اانا كينغ

 اهقلح لع قيكتللا رضاء E اشر اباصق 09 ذم نيباصقلا ہیئاہذ

 دلب ىلإ عجرأ ال : لاق عجراف : لاق < لا ىح قافبلاقافنلا::!لوقي لاز اق

 ناكر لا هللا رانا يقل دبا اذهب مقأ أ نكتلو « اولحتسا ام ىنه هله لحتسا

TSلوقيف 9 كثجاح : ةيواعم لوقي نأ رثكسو رثكتيف هيف قلب  : 

 دغشي نأ: حوصلا لما < ةزيطبلا زج نم ىلع درت : هل لاق هيلع رثكأ الفا« يل ةجاحاال
 هب ىثشو نارمح نإ : دعس نب ؛ لالب لاقو 3 کدالب يف يلع فخي هل إف عيش يلع

 نيطايخناونوكسي ىتح كلغم انيف هللا رثكأ ال : هل لاق نارح هعزان الف < دايز ىلإ

0 

0 

 زنلا

 يف ع ا <« دحنم لا رخ وم يف اهدبشأ ياف ةعجلا

 « ميم اج اوبذغ اذإ مالكلا نم عون كالذو : نيريس نبا لاق « نيفاك و نيغابدو

 نافع ىلإ هيف بعكف قبس اک رماعنبا ىلإ تناك نارمخ ةياشو نإ: .لالب ريغ لاقو

 : هللاقو هيلإ هلسرأ باعكلا هءااج الف ٤ بتق ىلع ماشلا ىلإ هقنأ نأ هيلإ بتكف

 و اتكاش كارأ : هل لاقف « تكتف 2 e TE SS تنأ

POREهبا لخديف هيمدق ىلع ًارابغ تنك ينأ تددول اًبحمت الإ  

 اأ نفاخ نک ينأ الإ ومكان E اک رت لو : لاق« ةنجلا



 بيذبت 38

 تبيح أف يلق ايندلا تبعشت دلو نوكي مو « دلو ن نإ تكل نورك

 « ءارضحلايف هدنع ةيواعم هلزنأ اهلصو ايلف « ماشلا ىلإ بتقلعهالجأف تالذ نم يلختلا

 دعب الإ هارت الف رحسلا نم جرخي ناكف هلاحي هملعت نأ اهرمأو ةيراجي هيلإ ثعبو

 يف اهلعجيف رسكب هعم 'يجيو هنم يشل ضرعتب الف ماعطب ةيواعم هيلإ ثعبيف « ةمنعلا

 عسي ىتح هماقم كلذ لازي الف موقي م« الإ كلذ, نم برشي و هم لک ایف 4

 < لاح هل رك ذي نافع ىلإ ةيواعم بتكف « اهلثم ىلإ هارت الف جرخيف ءادنلا

 نم ةرشعو قيقرلا نم ةرشعب هل رعأو جراخ رخآو لخاد لوأ هلعجا نأ هيلإ بتكف

 ةد ناما كلا ما دق د ا لادا و ىلإ نا بانك *اح ايلف < ربظلا

 : لاق 2 ةرشع يلع عمجأ فيك ينبلغ دق اًناطيش يلع نإ : هل لاقف < ى نيل

 هللا اكن ا E « ةدحاو ةلغبلا نإ: لاقف < ربظلا نم ةرشعب كل رم

 <« جداخ رخآو لخاد لوأ كالعجأ نأ ينرمأو : لاق « ةمايقلا موي اهربظ لضف نع

 مورلا ضرأب هار نم ثدح دقلو : دعس نب لالب لاق ٠ كلذب يل برأ ال : لاق
 مسوتي وزغلا ىلإ جرخ اذإ ناكو < ةبقع نيرحابملا لمحيو < ةبقع اهبك ري هتلغب لع

 نم ينوعطقت نأ. ىلع كعبحص ديرأ يفإ ءال'وهاي : لاق ةقفر هتبحتأ اذإف < قافرلا

 < ةمدخلا مكنم دحأ ينعزانب ال داخ كلل ن دالا تو کک

 ناف يتقاط ردقب بلع قفثأو < ناذألا | مكتم دحأ ينعزاني ال انذوم نوكأ نأو

 نم الجر ىأر هنأ هيفن بيس نإ : لیقو ٠ ممريغ یغتبا الإ و مهقفار كلذب اوضر
 ناكو * مهتلاب هومرف ركتملانع ايهان ملكتو يذلا صلخف ايمذ لظب ناطلسلا ناوعأ

 ام : لوقي ةيواعم ناكو « ةدابعلا يف هلثم اونوكي نأ رماع نمز يف نونمتي سابلا

 « انل ةازغ يف ًارماع تبحص : رماع باحصأ| نم لجر لاقو ٠ رماع لثم انيلع درو
 : تلقف ةضيغلا لخد مث« هل حرطو هسرفل لوطو ةعاتم عمجف ةضيغ ةرضحب لزنف

 حبصلا هحو يف ناكاذإ ىتح یل ىلصي لعجف ةيبار ىلإ ىهتناف همام زان

 ينتعنمو نيتنثا يتيطعأف الن كتلأس ينإ مبللا : لوقي لعجو ء اعدلا يف لبقأ

 حبصلا رحقناف : لاق < ديرأ اجو بخ كدا چ اهينطعا مهالا < ةدحاو
 < يلع هتوص عفرو كب تمل ةليلا ذنم ينيعارت كار ولالا دا لاق اف
 كير اهتل ا سيلا ثالثلا هذمبينث دحمل هللاوف كنع اذه عد : تلقف « تلعفلو تبسم

 اهم وه : تلق« لعفت ال كليو : لاق # e رك ام .نريخأ وأ



 ا رك اسعنبا زات

 هللا كل : تلقف « ايج تمداام هب ثدحت الف : لاق هعنم ريغ ينأ يف ار الف © كل

 فوخأ يش نكي مو « ءال بح يع بهذي نأ بر تلأس نإ : لاف كلذب لع

 آل انا يز تاشو ًارادجمأ تيأر ةأر أ لايام هللاوف نهتم يبد 1

 SS ظن ايفو اكل ايلول كروم RE اربح ة[دلا ا هناعل
 هعيش ةرصبلا نم جرخأ امو د يعن كيرأ اك« قابتلاو ليللاب هدبعأ 0 موللا

 انك دقف تاه : اولاقف اونمأف عاد ينإ : لاق دبرملا ربظب ناك الف < هناوخإ

 < يرصمنميتجرخأو « ىلع بذك و « يفءاسأ نم ميلا : لاقف < كنم اذه ”ىطبتسا
 دمار وا أو « هدلوو هلام ا « يناوخإ نيبو يندب قرفو

 دقو ساح رضعلا ىلع اذإ تراكق « ةمك_ ر فلأ موي لك هدفت ىلع ضرف ناكو

 كشوي < تقلخ اذهلو < ترهأ اذهب سفن اي : لوقيف مايقلا لوط نم هامدق تخفتنا
 < ةمتعلا ىلإ ىلصف ماق برغملا ىلص اذإف < برغملا ىلإ أرقي م٤ ءانعلا بهذي نأ

 امك ارلازي الف ةالصلا ىلإ موقب مث ٤ يوق سفن اي : لوقي م رطفأ ةمتعلا لص اذإف
 ين مونلا عنم رانلا نإ مهللا : ليللا فوج يف لوقي ناك“ خصل ىح ًادحاسو

 ةزعوف < ةءوس لك ىوأم اي يوق : هسفنل لوقي ناك هنأ ةياور يفو * يلرفغاف
 كمهز نم ضرألا سال نأ": تعطتسا نل وأ « ريعبلا فوجر كب نفجرأالا يز
 ينتعنمدق رانلا نإ مہا: يدانيف موقب مث« يلغلا ىلع بلا ئولتي اك ىولعي م« نامفأل

 ىلإ ريصي ايندلا ىعأ تدجو : مل لاقف ايندلا هدنع موقرك ذو. < يلرفغاف مونلا نم

 « ايعب يل ةجاح الف ءاسنلاو لاملا امأف < ماعطلاو < مونلاو < ءاسنلاو < لاملا ىلإ : يأ

 ا وک ًادحاو محلا نلمح الواهب نرمال ثعطتسا نئلف ماعطلاوءونلا امأو

 لاقو * يتروع هب تيراوام يلاب أ امهلناوف سابللا امأو: لاقل املا ناكمسايللا ىرخأ

 كنت إ نسحأف سيق نب رماع رظنا سماع نب هللا دبع ىلإ هدا كم يرض لإ

 « لاملا تبيزم هنع ا لإ طخي نأ هنو اخ كز ليام

 ناف بطلا امأو « يف 5٠ كلذ ىلإ جوح م نذرالا امأ : لاقف رمامل كلذ رك نف

 لاق مث < ةقلعلاو ا تتلق نم ىلإ : لاقف 2 نم ىلإ : لاقف « اهيلع بئاد

 كم له : لاقف « من : اولاقف ۴ ةبعش هبلق نم هلال الإ کم دحأ له اسا

 هلحأل الإ وار ل ا: لاف من ةليلا رق ةيعشب لف ویلو الإ تإ

 يجراوج يف رجانلا ا هديب يسفن e : لاق < عن : اولاق ? ةبعش هيلق نم



 بيدهم ۷۰

 « ناعف ًالوادحاو امم ملا لمجأ نأ ك مطعما قال فارقت دكه نوكأ نأ قم لإ وا

 ليق ام لعأ:اذهو : يبارعألا نب دعس وبأ لاق - ةيدكللا بيزو لعفف*:ننحلا لاق

 ةباغ وهو ةرخآ الو ايند رك ذا سنل لجو زع هلل ًادحاو امه ملا نوكتي نأ دهزلا يف

 بغريف « اهريغردق جورخو « ايف دحزب نأ هبلق نم اهغلقو ايندلا ردقج هرخوهو « دهزلا

 ااو ليسو دك EE aR ST نمل اذه « لجو ردنا توب تناكاذإ امیف

 غازيا نأ هبا لأسو < راخت هلو الاب فت رب ناكف ءاعشلا يقازوبظلا هيلع نوم نأ هبز

 نم هيت دب نأ هبد لأسو«ىف نأ عأ قل ًارك ذأ يلابي ال ناكف : هبلق نم ءاسنلا ةوبش

 ىحنتف ء اب ماقأف دسأ بادو 2 * كلذ عر دقي افةالصلايف وهو ناطيشلا

 يحتسأال ينإ : لاقف 2 دسألا ىلإ تمدقت : هلليقف < هيلإ مدقتف < هيدب نيب نال

 مقا فقوو < خلاس دوس اانا يلصي ناكو ٠ هاوس اًثيش تاخأنأ هللا نم

 نم ييتسأأل نإ : لاقف هنن تق امأ : هلهأ ضعبهلا لاف “هدي هلضفنفا !ةدوخش

 موي نيعبرأ هيف ماقأف عابسلا يداو هل لاقي ايداو طبهو « هاوس :اًمئاخت ينآرب نأ كر

 دعب اعمتجا مث < هبحاص ايعنم دحأ ملك اف« ةممح : هل لاقي لجر هبناجيو يلعب

 يإل: ةممح لاقف 8 ةلضخ لضفأ نع يلربخأ ::رختالل ان لك لاقف نيعبرألا

 ير ل اج نا آب تجف دوحسلاو مايقلا يلع عطقت ةالّصلا تيقاوم الولو رصقمل

 لاقو ٠ كلذ لعفأ ىن نعدتاال ضأ رفا ن 56 ني یتح اشرتنم يهجوو ا

 ا اياها اع يرادص يف هللا ةه ايالا, ةادجإو نکل اوشا يلإ : رماع

 HR هيلع بثوف اهتم عبس ماثأف < هتفتتكاا عابشلا نإ عا« هريغ

 ع EY و ب كلذ شالا رع 14 و واتي رءاغو هيبكنم ىلع

 كلاهام اا اب ةف لات او فخ ا نا الانا عببشلا ىآر الف

 ال ولا: ةممح لاقف < هريغ اًنبش باهأ نأ هللا نم يحس يافا: لاق 9 تيأز اه

 امك ار الإ ير يف رام < ثدحلا نم انل.دب ال اتاك أ اذإف: نطبلاب انالتبا هللا نأ

 رصقم يلإ : لؤقن تاكو < ةعك ر ةئامناث ةليالاو مويلا يف ىلضي ناكو « ًادجاس وأ

 تهم E SN N i la ننام رك الا

 لاق « لفاع تنأف يقبنب ال اع كاقغ كلقع اذإ : لوقي ناكو ٠ ةعوتمملا ةعوطقلا

 : لكوتملا يلأل لاقوا ٠ لبوالا لقع نه ةالقع لقعلا يعم انو :يبالكلا يلع

 امو : هل لاقف < هللا ىلإ كبرقيو < ايندلا يف كدهزيو « ةرخآلا يف كبغري اه .كيلع

3 
 أ



 ۷ رك اسع نبا خي رات

 < كتنن ةرخ الا ىلإ ومستو < كتم ايدلا نع ر دقت : لاق 2 هللا دبعابا اي وه

 ارصقن لاف كلذ لعاب نيف أ اه كف: هل لاق < كلمفب تالف قديفتو

 دلل بالاك موب ./اكابلاب ترك ي لا: تاعي ر زر كو اولا ف اتال
 ”يشالو < توما نم ًادورو كيلإ بحأ يش نكي مل كلذك تنك اذإو« اًقلعتم

 :لوقي مث 7 كلهأ نيأ برخ اي يدانيف برلا لخدي ناكو .٠ ةايحلا نم كيلإ ضغبأ

 لاقماشلاب ناك الو * حاب دلاىلإ Ek ءاقف يصيب امون ماقو ١ رث : الاب رماعو اوداب

 : ثالث اهرهتدقف يأ الإ يخي :لاقف + دالبلا هذه ثمدق دم تنأ كيك ةيواعمدل

 تيك و «نسيقاونلا عمسأ انههو ٤ راس الاب كلذ موقأف نيذأتلا عمسأ قازعلاب تنك"

 موقعبم اا تک 08 هداف طي ثطعلا ةدشو رجلا ينبيديف قأر ءلابموصأ

 « عنصت امزودب كردت ةنجلانإ : هلل يقو ٠ اد ره مدجألو رم لا ىقتني اک م الکلانوقتنب

 ۰ يدبج دعب الإ 2ر الا لخدأ ےک نإ : لاقف 2 عدصل ام نودب رانلا ىقنتو

 هللا تيبحأ دقل:لوقي ناكو * ارتست هللا ىلإ ؟كرمأ اضوف : لاقف هل ع ينبا ىدوأو

 قدي تم ااا | يبحعم يلابأ اف « ةيضفلكب يلاضرو “ زکات ا

 الإ نیک اسلام دحأ هاقلي الف هبوث ف رطيفهلعجبف ه* اطع ذخأي ناكو * چ تيسنأ

 * داز ارو هيطعأ اء اوس هنودجيف هنودعيف مهيلإ هب یمر تیپ لخد اذإف « هاطعأ

 نعول بازغ 3 ةديلو يه اذإف اهبلط يف بهذف « ةنجلا يف كتأرما ءا ةنالف : هل ليفو

 لهأىلإ امهدحأب بهذ نينيغرب اهيلإ اومرو اهل اوظلغأو اهوبست ءآج اذإاف < مل اغ

 تيبلهأ ىلإ اهب هذتفنيفيغرب اهياإ اومر ودغت نأ تدارأ اذإو ٤ 0 ا ا

 حلاص ناكم ىلإ تهتناف اهعبتف « فيغر ىلع رطفتف موصت يه اذإو “ مهيلإ اهيلك اهعفدتف

 رثك أ الف ءال : تلاق ! ةجاح كلأينيربخ أ : اه لاقف ىلصت تماقو هيف اهنغ تكر تف

 :تلاق 8كنوبسي مل :لاقف ؛ ناك نازک نیا نا تددو : تلاق اهيل

 دسفت فاخن : اولاق 2هذه كتي راج نوبست مل :لاقفمههاإ عجرف رجلا اذه فورا نإ

 ء حف بهذف « اهانعب املاملانم اذك و اذك اهبانيطعأول :اولاقف# ابخوعيبت :لاقف ءانيلع

 * اهتفد ءاهيلع ةالضلاىلوتف من : اولاق < اههنولو : ابله الل اقف «تتامنيح امف داصفنيبوشب

 ةتالص لع لبقأ م < ةرومأم اعراف اهوعد : لاقف « كراد نم اًبيرق رانلاتعقو : هلليقو

 : هل لاقف < يل غدا : لجر هل لاقو ٠ اهنع تادع هراد تغلب الف رانلا تذخأف

 ىأرو « كال رقخب يخأ نبا اي هللا عطأ نكلو « هسفن نع زجع دق الجر تيثأ



1Y۳بيذبت  

 لقف ارماع تن لاقف 2 يل رفختسا : هل لاقف مانملا يف لسو هيلع هللا ىلص ينلا لجر

 0 * هجيش عمس ىتح ىكبف هل كلذ ركذف لجرلا هاتأف كإ رفغتسي : هل

 | نع ينلاست الا : هل لاقو هيلع لسو هاتاف < اهب رماعو ماثلا ةرصبلا لهأ نم

 أو < هبحاصب لزؤن ام وظني رخو < كلك لجر نع كلأسأ اه : هل لاقف 9 ةرصبلاب

 : لاقف + كعم لك اف كماعط ىلإ ينتوعد الأ : هل لاق غرف ايلف « هلك أف هل ماعطب

 هل تنأو هلك أتف هيلإ كوعدأ نأ تهركف كماعط.نم سيل . ظيلغ ماعط يمافط
 بمك ىلإ سلاج وه اذإف دحسملا كلذ دعب تلخد م : لجرلا كلذ لاقو ٠ هداك

 هد ءيشلا ىلع رم اذإف « أرقي سلو ةر رابي تم اهديم رجلا
 : لاق 2 اذه ام يردتأ هللا دبعابأ اي: لاقف ءارلاو يازلا ةئييك 2 يش ىلع ىنأف هل

 ٠ .بلقلا ىلع عبطيو کلا یتا ول واک ر ىف اج جا اتو لا ودمر ال

 هسار تحت ايصق نم تيب فوج اذإف هل تالاخ هيلع لخد : يمحيملا ةزمح وبأ لاقو

 EEE ناقف 9نكيكبي ام :لاقن ًاديدش كب نب : کو ةقرخ هت ءوس عو < ةئبل

 يكف شيف تلا و احا ل نب را لاق تا تاو کل

 نامحو هللا ءاقتاب نكيصوا: لاقف 2 كنعب اهظفحن :ةّصوب انضوأ ::ناق 9 0
 : لاق  كيكب ام : هلليقف ةرمىكبو * (مامإ هللا باتك نذختلاو « هيلإ نكتاجاح

 باتك يف كف 208 لرش ناكو « ( نيتتمْلا نم هلأ لبق 5 a وق

 هللا يناعحي نأ : لاق 2 كاذ امو : هل ليقف < ابيف امو ايندلا نم يلإ بحأ هاطعأ هللا

 2جوزتتم1 لجردل لاقو ٠ ( نيقتملا نم هلال اق اإ 0( : لاق اف « نيقتملا نم

 (ةيرذواجاوزا ١ ممل انأعجو كلبك نم ال كر اكسر | دقو لاق لد

 :هل ليقو ٠ ( نودبميل الإ سول أو نجل أ تقلخ امو ) : ىلاعت هللا لقي ملأ :
 ا دق كنإ : هل ليقو ٠ تايبلا فاخأ ينإ : لاقف 9 مانت الو نوءاني سانلا ىرن

 نم ضرأالا لانت ال تعطتسا نأل : لاقو هعارذ دلج جرخأف « كسفنب تررضأ

 نعال يلاب أ اف نمت أرق ة اذإ هللا اتکا نشاتانا عبمأ : + لاقور نيش همهز

 دل كيسي امو « اهل كسم الف قمر نم ساتل هلأ رحشفي ام ) : يساو هيلع

 « ره الإ هَل فشاكا الق. نفي هلأ كسه نِإَو ) < .( ودمي نمل لتمر

 اد نا 0 ارش ربع دعب هن انس )اود( عنا ماتا رخ كفوف
 كیا دما ق اديدخو اكب امري لكسوا د( اهتذر اا ع الإ ضال



 V۳ رک اسع نبا بزا

 قيرطلا ةعراق ىلع دعقيف ودغب ناكو ٠ ةمايقلا موي اهتحييط يتلا ةليلا يناكبأأ : لاقف

 بر اي : لاق ةالامشو تیب نيبهاذ متآر اذراف < مهجئاوح يف نوفرصنم سانلاو مظعألا

 ينتقل يغلإ: لوقي ناكو ٠ ةرفغملا كلأسأ كيلإ تودغو < مهجئاوحيف نوداغلا ادغ

 ىرحم ينم يرحب هتلعحو واع يعم تقلخو « ينملعت الو ينتتيمتو « يلرماأوت ملو

 كيش | تيكر ىلإ! كيا ل كلت عع كرا الو يناري هتلعجو < مدلا

 < باسحلاو باقعلا ةرخ الا يفو < نازحألاو مومحلا ايندلا يف ىلإ < ينكسمت م نإ

 : لاقف تولا نم عزج هن أك هآرف هدوعب لجر ىلع لخدو * ؟ جرفلاو ةحارلا نيأف
 هتومدنع رماع يكبو ٠ زاع ةضكرك الإ هدعب ايف توما ام هللاو 2 توما نم عزجتأ

 < کلا لهأ ةلاع : اهو (عفخأ نان ثالث :. لان كك ام: هلق

 ٠ داز ريغب اهبعطق نم قلع عطقت ةزافم يهو يمامأ ةدحاوو < ناوخرالا یقلو

 : لاقف 2 كيكيي ام : هل ليقف ىكب رضتحا امل هنأ انفلب : يشاقرلا ديزي لاقو

 نم اًعزج يكبأ ام هللو « نوعجار هيلإ انإو هلل انإو < نيعاسلا ةياغ توما اذه
 يقرض لع هللا ن ا ريو ايلا کا ا

 ا نرافاملا ممل مرسلا انفه رخل :اتغب لانزلا كبدي 2 الع
 تنأ الإ هلإ ال « يونذ عيج نم كيلإ بوت أو « يطب رفتو يريصقت نم كرفغتس أ

 ام لم اذه ) سدقملا تيب رماع ربق نإ : ةرمض لاق * تام ىتح اهددري ذخأ مث
 ES رک ذی ملو ظفاحلا هركذ

 N N 3 ا سيف نب هللا دبع ن 26 رماع ×

 نب لعو هيأ نع ىورو" “ا "اضقلا"يلوو © ةفوكللا لها نم هتف يعبات

 E اا كلا نإ زب 1 ماوعلا نب زيبزلاو « بلاط يبأ

 ردا ن دل الا ىلا افر فشلا هغی وزو ٥۶ ن نارو

 يغرد يلع نع هيلإ ظفاحلا دنس أو * قشمدب راد هل تناكو « مهريغ ةعامجو مصاعو

 كلاما ين مهلا : لوقي ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ : لاق هنع هللا

 < قيرطلا كتياده ىدملاو< مهسلا كدادس دادسلاب رك ذاو < ىدملاو دادسلا

 « ةرثيملاو يسقلانع يفاهنو « اهيلت يتلاو يطسولا هذه وأ هذه يف مالا لعج أن أينابنو

 ناك يشف ةرثيملا امأو © ريرحلاب ةقلعم برغملا لبق نم اهب يوي بايثف يسقلا امأف

 نع را هجو نه یورو ٠ فئاطعلا لع لئاجرلا اف نلوم هنعضي .اشلا



 بید اا

 اا E اا
 < يلددسو يندعا مهلا : سو هيلع ل لا لاق : لاق من سانلا

 نباشه نع ظفالا جرخأو * مالا ةضق يناثلا جرخأو ٠ ثيدحلا ركذو

 NE EAC OO عمس نم ينثدح : لاق دايز

 تاع ياف : لاق« كيبأ لضفو كلضف * هل تاقف 2 كتيتأ مل يردت يخأ ا

 لهآ رت نا ديب ا لا رب نم نإ ا او هيلع هللا لص هلا وسر لاق : لوقت ين
 :اعوفرمهظفاو ىلعي لأ قيرط نم ايلاع هاورو ٠ كابأ بحي ناك يبأ نإو « هيأ دو

 يلأ نع جرخأو * هادعب نم هيبأ ناوخإ لصيلف هربق يف هابأ لضي نأ بحأ نم
 ل يأ نبا اي له : لاقف هتحرق هلا نسير لالا لع تاخد PU ند

 « نينمؤملاريمأأي س اب كيلع سنل : تلقف < ترشلدق يه اذإف ترظنف تلوحتف « رظناو

 نيف اذهب صوتساف ايش سانلا رمأ نم تیلو نإ : ةيواعم هل لاقف ديزي لخد م

 نم ةضقلا ىوزو < هر ملام لاتقلا يف تيأر دق ينأ ريغ ٤ يل :ةاليلخ ناك هابأ

 بيبطلاو هربظ يف ةحرق تشي وهو ةيواعم لع تلخد : اهظفلو هنع يلماحما قيرط

 ۾ : لاقف 9 هوأتت كلن نينمؤملا ريمأ ان. كلقف'©0 ينضلا*وأت هواي وهو « 'ابلافب
 نومجزي قارعلا لهأو < (2) ةيفارلا اهنوعدت هذه : لاقفةحيبقةح رق اذإاف تمقف < رظناف

 هللا لوسر تعمسيف 1 يهوأت نمت رك د ام امأ :لاق م« ينلتاق ابنأ نوم زيو ةباقنلا اهنأ

TSل  
 اه :ةئاوع لاقو + ايلا يأ نبا قيرط نم ءاوزو 2 ىذأ ةدرب اب اي اده نودو

 هدسج يف يذأ هبيصي ملسم نم ام : لوقب سو هيلع هللا یلص 1

 لاف ١ الإ يدسالا هع

 E E EE لاق ل ىف ارا تناك
 كلا ا E ىحضلا فكم ال ًاراوز تنك امو

 بوؤد ميئللاف RE نإو i اندع داع نإاف

 A ير اطمن لاقل“ E aR J IS وبأ هك
 خلا ًاراوز تنك امو : لاق 9 اذام من٤ قدص دق : لاقف ٠٠ غلا درعا تنأو : لاقف
 :يل لاق هنراف اذه نم دشأ وه ام يل لاق دقو« كمال ًاراوز نكت ملو : هل لاقف

 a و ر ا عايض كله مآ اج

 ديدحلا الو لابجلاب انسلف ححساف رشب اننإ يواعم



 Vo رگ اسع نبا جرا

 راک ا مق نم لبف اهومتدرحف انك ا

 ديبغلا شانلا ىلع اريماتو اوميقتس اوةرام,الاروحاورذ

 وبأ دفوو * هيلع اوعدو هدب ةدرب وأ عفدو عفرف هيلع هللا عدن كيدي عفرا

 اهاضق الف < ةجاح يف كلملا دبع نب نايلس ىلع ليقو < زيزعلا دبع نب رمت ىلع ةدرب
 ا اةبارطا كلل يحئاوح نم تغرف دق ينإ : هل لاقف هيلع لخد

 يدوههبيلأ باسحال ى اللا مج اذإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 هلال د مجرتملا يعم امنِإَو * رانلا نم ك'وادف اذه نمءوم اي : ليقو ينارصن وأ

 بأ هوبأ هانكتف- ةدرب ةيلعو هب اوءاحف ةيدابلا هل عضرتساف ةرصبلا ىلع هوبأو دلو

 نب نابا لاقو « ةئامو ثالث ةنس يفوت ۰ نيعم نب ىحي لاق < رماع هم او < ةدرب

 نبا لاقو < يلجعلا هقثوو « تيبللا ريثك فن نكس او عبدأ خس

 اها ةريثك ابك يلأ نع تنتك : ةدرب وبأ لاقو ٤ هقثوو قودص وه : شارخ

 ةدرب ايأ لمعتسا قارعلا جاجحلا مدق الو ظفحلاب ينعي انذخأ ام انع ذخ : لاقو

 3 يلجعلا لاقو ٤ هانا وح نب داعش هيلإ مضو « ا أ نبا دعب ءاضقلا ىلع

 | بلها نب ديزي نأ ينايورلا قيرط نم ظفاملا جبرخأو + رةق رايفوك ناك

 الف < ةدرب يبأ لع لدف ريملا لاصخ يف لمك لجر ىلع ينولد : لاق ناسارخ يلو

 كتيلو ينإ:: هل لاقف هرم نم لضفأ هتربخم ىأر هلك الف < اًهئاف الجر هار هءاج

 يشب كثدجأ الأ ريمأالا اأ :.لاقف هيفخيي نأ بأف ةافمتسافأ لع نها ذك واك

RINEلاقف < هتاه : لاقف 7 ملسو ا مللت تليلاسف ع  : 

 نم. هدعقم اوبتيلف له اب لمعلا كلذل سيل هنأ ملعي وهو المع .ىلوت نم : لوقي هعمس

 هل لاقف < هيلإب يتوعد امل لهأب تسل .ينأ نيم ألا اهيأ .دبغأ انأو : لاق « رانلا

 ياف كدبع ىلإ جرخاف« كيف انتبغرو ت ةن لع تضر نأ: لع تزامن

 هل نذأف هيلع مودقلاب هنذأتسا م م نأ هللا ءاش ام هيف ماقأف جرخف < كيفعم ريغ

 هللا ىلص هللا لوس نم عمم هنأ يأ هينثدح يشب كئدحأ الأ ريمألا اهيأ : : هل لاقف

Eهجوبلئس نم نوع و « هللا هجو لااشإنم نوفلم؛ لاق « هتاه : لاق 9  

 اهيأ يتينعأ 5 الإ هللا هجوي كلأسأ انأو« ارحم هلا ام هلئاس عم 5 هللا

 ٠ ءافعأف ٠ كلمع نم ريمألا



 ا ۷3
 برملا ناسرف دحأ يرما ماذيملا وبأ معانلا يرخ نب ةرامت نب 6 رماع

Eنيبو مهني تعقو يلا ةنعفلا يف سبق معز وهو « نيروشلا  

 يف راعشأ هلو < رشلا مكحتساو رمألا مقافت ىتح ديشرلا مايأ يف قشمدب نميلا

 يتلا ةنتفلا ببس يف فلتخاو ٠ ةروك ذم بورحلا يف رابخأو < ةروهشم عف اقولا كلت
 ديش )ا لماع نقف ناس هوحأو وه لزتر:_.ينايزرملا لاف ماديه ولا مات
 : هاخأ ثري لاقو امظع انج عمجو ماشلا ىتأف ماذيملا يبأ اخأ اهيلع

 ا باطلا ا ناتاشا ككا

 ارصع هنلقم ا ا|هرصعي ةربعب هاخأ 5 0 الو

a E N N e 

 ارهظلا عمق ناو ام كلاه لع, انعومد ضيفت ام, سانأ .انإو

 هل خّأب هيلع لاتحاف هيف ليملا ديشرلا تيعأو « هتك وش تدتشاو هرمأ ظلغ م

 الف < ةقرلاب ديشرلا ىلإ هلحو هديقف ماذيملا يأ لعدشف هبغرأف هيلإ بتك هل

 : اهنم اتاي هدشلأ ةيلع لخد

 ا فرك امال فايا هاف ةنيدماوملا ريما نسا
 الجر نأ ماذيملا يأ ربخ لوأ ناك: ينئادملا لاقو * هقلطأو ديشرلا هيلع نف

 لجر طئاخب رف ءاقلبلاب ىحزلا هب ديري هل ةظنح امهيلع ن.رامحب ج رخ نيقلا ينب نم

 كيلإ : طئاحلا بحاص لاقف « هنم ينيقلا لوانخ ءاتقو خيطب هيفو ملل وأ ماذج نم

 دق يناهلا ناك و < فرصنا مث هعم ناك ام نحطو ىف ينيقلا همتشف انعاتم نع

 جر لتقف موق ةناعأو < مهلتاقف هوزراب مهب رم املف < ينيقلا اوبرضيل موق دعأ
 دبع قشمدب ريمألاو < ضعب ىلإ مهضعب مضناو اوعمتجاو < همدب اوبلطف ةيناهلا نم

 يجحلا لهأ نم لاجر جرخ مالا قافتي نأ سانلا فاخ الف يلع نب دمصلا
 نمو > ةئالث ةعاضق نمو ٤ رفن ةثالث Og جرخف < مهدي اوحلصيل لضفلاو

 5 متيبحأام انع اوطعأ مكتيلإ الا : اولاقف موملكف نيقلا اوتأف « ةثالث نميلا لغأ

 مهلاحرملإ اوفرصناف « هل متثج ايفرظنن ىتح انع اوفرصنا : اولاقف موملكف ةيناهلا اوتأف

 اولبقي ملف منيب اورفس نيذلا دفولا هللا مدشانف « مهسودت ليخلاب الإ نيقلا رعشي ملف

 هل لاقي سيق نم لجر مهعم بيصأو < ةئامثالث : لاقيو ةئاتس نيقلا نم اولتقف
 سشرعلا رك « ةدعلاو ةحللا نسل كنا ىتف اي : هل ناقف هسرف ىلع ةوسنب صم 6 لولهبلا



 ۷Y رک اسع نبا خيران
 احيلسو ةعاضق نيقلا تدحنتساف < لتقف مع مهاتاقف لزنف + انعدت نم ىلواف

 يب نم بلك نم الجر نوسم هباجأو « هوباجأف مرصتتساف بق يلف ٠ ٠ مودجن لق
 ةيناملا نم اولتقف ءاقلبلا _ضرأ نم كيلاوعلا ىلإ اوجرخف « هوناعأو :فوع نب : صاع

 منیب لاتقلا رثك و « اوفرضنا م < ةئاهئاث ةيناهلا نم اولتقف (2) ةبرل اوتأو < ةئاّتس

 لماع حلاص نب ميهاربإ مدقو < قشمد نع يلع نب دمصلا دبع لزعو « تارم اوقتلاف

 تروم لتقف ةينثبلاب .اوقتلاو < نيتنس نم ًاوغ كلذ ناكف 6 رشلا كلذ ىلع مو اهيلع

 دفوو د* اوحلطصاف جلصلا ىلإ ! ليوط رش دعب م موقلا ىعادت غ < ةئامنام ةيناهلا

 ةئامو نورشع هعمو ةفوكلاب وهو هيلع مدقف نينمؤملا ريمأ ىلإ حلاص نب محاربإ
 عدا غمس يتبل ىلوم نابلس نب بويأ ربنا ناک ماشلا لهأ نم لجر
 ناطحقلا امو « نميلا ناطحق تنأ : لاقو < هانمو ميهاربإ إ لاتساف < راصنألا ىلإ
 6 ندببلاب سيق نب كاحيفلا ىلع كحلا نب ناورم ريظاغإ : هل لاقو ۰ شيرقنءلجد
 هفوة كلا ا فب نمنيلا لحأ عم هوفص راص ىتح هب لزب لف « كل مهعبجأ اغإو

 دقو « ةريحلاب نوراه نيتيؤملا ريمأ لع اولخدف سيق ىلع قدح دقو « نعيلا عم

 5 هدنع ملكتيف موي لک ب ىعدي AEG مالكلل نميلا لدأ نم این 9ا

 دبعضمنو < ةءعاسا لكف ماقف مالكلاب مهاربإ هرمأ نينمؤملا ريمأ دنع .اوراض الف
 انإ نينمۇل ا الاب: لاق همالك ياهلا ىلع عطقو . لكشف يرصنلا رشب نب دحاولا

 انلمحت دق © نيفرتعم ةءاسرالاب نيرقم ٤ نيبنذم كانيتأ انكلو نيدفاو كتأن م

 لهأف فعي نإو < .ةبوقعال نيقحتسم بقاعب نينمؤملا .زيمأ انبقاعب نواف < ءآمدلا
 هلا هلع يذلا ناک بو ماس هيل هلا لس هلا لوو نم بارق نيؤل زيمأ كلذ
 لووت محا قا هنا دب نح رال نرد تأ فرار عيل اا ذم ى دخوب ب

 « بلطملا نب. رمت نب . ةلثاو نب ميهاربإ شيرق نم دفولا يف ناكو ٠ اوفرصناو دفولا

 « ماذيملا وبأ سيق نمو < يربغلا سيق نب كاحضلا دلو نم بوقعي نب ريذولاو
 نباو < يرملا عشاحم نب دلاخو < يرملا سارف نب رباج انبا: رزوو درولا لا

 نايرلا بالك" ينب نمو < يرملا طالع نب دلخمو « يرملا ةبقع نب ملم نب تاصلا
 نب كلملا دبع فيقث نمو < يرصنلا رشي نب دحاولا دبعو« نايريمتلا رفاذعلا نباو

 فرتعم انبا ديزيو دع .نديلا نمو « ىقثلا مكحلا مأ نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع
 نزا عو ىلا دماج نب ےک چر شو یر ترا لع نانا دلا

a٣م  



 طی 1۷۸

 «روظنمنب ناملسو « ديزي نب دلاخو ٤ لد نب رم نب مصاع تلك و > يمخللا ماشه

 ريثك عو < ب ةا فوع نب رماع ينب ن* ماصع نب ةمصع نباو نافقع نب ضيفلاو

 < قشمد ىلع قاحسإ هدبا حلاص نب يهاربإ فلختساو « اوعجرو نينمؤملا 000

 E N SS ا ميلا هل لاقي اًبتاكة دنك نم "الور هيل لإ عضو

 مهنه لجر لك برض « طاينلاب مهرضف براع نم الر نيفبدأ ذخأو « نق نم

 صق هل لاقي فيقثل ىلوم برضو « مهسيحو مالو ميسوأور قلحو <« ةئاثالث

 هل ةعارز ىلإ يسعلا نب سيق دلو نم مالغ جرخو < سانلا رفنف تام ىتح طايسلاب

 جدزملا نبا هفرع ناسغل ةيرق يف ناك الف <رودملا دلو نم لجر هعمو« ةينثبلاب

 سان ىلإ لوتقملا وخأ اجو سانلا جاهف < هبحاص اولتقو هوجذف هوذخأف يئاسفلا

 ةباصع يف دم نب نامحدو هللا دبع نب ةماعد جرخف « مدحتتساف ناروحب ليقاوزلا نم

 ايداد بنج ىلإ ابك وك يمست ةيرق اوتأف « ةطوغلا ىلإ مايأ دعب شيرق يلاوم نم

 لخد الف < ةيرقلا كالت ديري الطب اسراف ناك و يسنعلا ناي نب راغ نبأ ع

 ناروحب 3 كالمأ دق ناك یط نم لجر اذإف مول م غ 2 a اعا رصقلا

 مهتباطف هناا وه جرخو « يسنعلا لتقو هلتقف ةماعد هذخأف رصقلا لخدف برهف

 نب ةزيدو م لاقف ةمعع نييسقلا ربا غلبو « مهتتافف ميهاربإ نب نب قاحمشإ ليخ

 نافيض هددعو هل ناعسب يف دينملا نب ا و : يسعلا ةزيرو نب كام

 مأ تءاجو < نيرفان سانلا حبصأو مواتقف مهلإ اوجرخف < نوبرشي شرق نم هل

 : اهل لاقف < هيدي نيب اهتقلأف ناروجب وهو اهئامدب هبايثب ماذيملا يأ ىلإ مالغلا

 « ءآوشعلا طبخ طبخأ الو < ةملظ لع ًارمأ ديزأ 31 هلا ا

 نينمؤملا ريمأف .الإو اهيف رظن ناف « اهانف رع دقف « انءامد هيلإ | قرد ا

 وهو ديمح نب ميهاربإ ىلإ ميهاربإ نب قاحسإ لسرأو « يبأر ىرأ وأ « ايف رظنب

 موقلاديزب اإ : ماذيملا وبأ هل لاقف ٤ م اذيملا ابأ يلإ لمحا نأ ناروح ىلع هلماغ

 نأ هيلإ ني ماذيملا ابأ رذعي ê ىلإ ديبح نب مهاربإ ب 0 يغ

 مهلمحف <« ةرم ينب نم سانو ماذيملا يأ نب مرخو طالع نب دلو وه هلا

 : لاقف 9 هتيتأ ول : هل ليقف هلزنم يف ماذيملا وأ ماقأف ٤ مهل نذأب لا هيلع اويدقت

 ليقاوزلا نم سان جرخو ٠ هبجو واخي : تلقف الوغشم هتنئظف يل نذأي ملف تلعف دق

 هوجوزو سرح هتعداف كاملا دبعل ىلوم ناك هينباو وه ينغ : هل لاقت الجر اوقاف



 8 رک اسع نبا خيراث
 نم باک نم سان ج رخف « مرا نم فصنلا يف و هينبا اولتقو هواتف مهناسر ن ناف

 لا أو بڑ ينب نم وأ ج ينب نم الجر ابيف اولتقف ةلجرحملا ىلإ مليا

 وهو ةيمح نبا لاقف © هينباو .اينغ اؤقدف ايراد لهأ نم ةئاعبرأ ممن ادعف ميلا

 مو اثايفلت لهأ ىلع راغأو « يرأفب كردأ ىتح حربأ ال هللاو : موقلا سأر

 لها لبقأف « امجاد اهيف قرحاو <« براحم نم طهر ةثالث لتقف براخم ناريج

 ديلا نارق ةا ف 2 ادمملا ربا لكك رن: ترك ر دفا يأ ىلإ ا

 قاحسإ هيلإ حرسف « فوع نيا انع لزعاىدانف قاحسإ باب ىتاق « ةلاجرلانم ةرشع

 : لاق + تفاخأ 8 2 ماذيملا ابأ ثالام : هل لاقف هيجولا ابأ يلبقعلا رفعج نب دايز ل

 الوا هاو امأ بلك اي : لاق < هلزعن ال : لاق“ فوع نبا انع:لزعا نكلو ال

 هلال اللا نارتو قرن > يفنأ ن ااا ع ترف كب متاع
 دق : لاقف جرخ مث« نخاف قاحسإ ىلإ دايز عجرف « ةفيبلا كفنأ لع هدب 5

 ًاريخ هتيعر نع هللا هازجو محرلا هتلصو : لاقف هالوم ًادايز مكتيلع لمعتساو < هلزع

 دقو < زعلاو ددعلا ل اها م ا مز نايا لهأ ىلإ قاحسإ لسرأف « فرضناو

 وب رتا يالا بانل لادا أ اوتو اوعمتجاف “ عل ان كلاس ع ا

 نوردي ال لزع نايتف كعمو ريك عمج موقلا : هل ليقف نو ةرشع يف ماذيملا
 < عقانتوم ءال*وه دنعف : لاق « ال : اولاق 2 م وةولبأ مكيردي ام : لاق « لاقلا ام

 لاقي شيرق نم لجر لمحف مهيلإ جرخو د ٤ هللا نيعب : لاق ٤ ريغك موقلا ددع : اولاق

 يشرف اذخأو نيلجر اعرصف « ماذا يبل مالغو < (2) نوط بعلي ن نمحرلا دبع هل

 نم جرخأف نوجسلا أف ليللا مهب لاو ماذيملا وبأ مهعبتي لف نميلا مزمناو
 «راغبأ بحرف یک اشر ناو ین ل ااا ندنيلا نمو سيق نم ایف

 كجرخأف مهدخو يقريشع ظ فوع نبا نإو « ءافك "لاو رابص لا أ: لاقو
 نواف نينؤملا ريمأ نيبو ينيب ايف فلا "يش اذهو « ًادحخأ صخأ م عي سانلا

 يف اذام : لاق « اانيلع ريغت نأ فاخن اولاق « كاذف ينبقاع نإ و « هلضفبف ينع افع

 هعاظن نأ الإ: ليس نم ءاذيملا يأ لع ام.: .الاقو افرتضناف < بك زي نأ يرهد
 موعدي الف ماشلا نم رضم جرختف « زعلاو ددعلاو ةورثلا لهأ نحن ةيئاغلا تلاقف

 نالولاوعاقلا 5 تألم دق «ننق نم ًارادعمسأ مو اودحتتساو اوعمتجاف > ةيعاد

 وبأ لسرأو « ريثك ددعب اوءاجو مهيلإ اوعرساف < موي ردص ىلع قشمد نم امهو



 تيد ۸۰
 يلدحلا رهزأ نب رشبل اودقع دق « ريف ونب هاتأ نم لوأ ناكف ةيرضملا ىلإ ماذيملا
 نم وهو < مهيلع هل اودقعف ريم ينب لع يف وهو ربما هغلبف قارعلا نم مدق دق ناكو

 وبأ ثعبو « لاتق مهنيب نکی لف رصعلا دنع دحألا موي. ماذيهلا ابأ أف < لاطب ألا

 مهتاعرتسم نم هاتأو « نينثالا موي هوتأف نيعلا يلب ام (2) ةراعش ةيحانب مو ماذييلا

 نواتاقي:نميلا قاد ةوتاف برع نبر حلاو شنقا لو ةماعد مهنم < سراوف ةعبرأ

 « الجر لجر لک لک دز اولتقف سانلا ىلع اوامحف « اموت باب دنع ماذيهلا ابأ

 دقو « اموت ةسيكل قيرطلا عطق دقو طاباس ىلإ اوهتلا تح موعبتاو اومزهناف

 اهوقرحأ : لاقف ماذيهلا يأ ليخ اومزف ةيمارمو ةلاجر اهدنع اوفلخ ةيناهلا تناك

 اهل لاقي سيقلا ةيرق ىلإ ةيناهلا تدغو < موقلا نيب رانلا تلاحو ةسينكلا اوقرحأف

 مهلتاقف هدنع اوفاوت دقو ليقاوزلا ماذيهلا وبا لسرأف < قشمد نم برقلاب .اتلبفلح

 « هومزهف مهلتاقف رمح الا بج دنع فويعم نبا اوقلف اوفرصنا م ةيناملا غ ٤١ هومزهف

 اوعجر < نطاوم ةعبرأيف ذئموي مومزهف موتأف اموت باب اوكردأ : خيرصلا ماتأ م
 نابيش يبأ نبا ماذيبلا يبأ ىلإ قاحسإ لسرأ ءاعبر الا موي ناك الف « ماذيهلا يبأ يلإ

 نإ يلإ لاتقلا هرك أ ام : لاقف < مويلا تففك الإ كيلع تمسقأ : هل لوقي يسنعلا

 اوريغأف ككودف مكنع هتددر دق ةيناهلا ىلإ قاحسإ لسرأو < فرصناو < تک

 ذئموي ريم يتبل ةخيشملاو يقرشلا بابلا اوتأ يتح نيلسنم موقلا لبقأف < راغ هن اف

 ءاجوفلا وبأ لتقو نويريمنلا مزناف < لماكن با هل لاقي سبع يب نم مالغ عبهلع

 نبا ذئموي مهيلعو < اراد اوقرحأف ةنيدملا اواخدو ةعصعص نب نزام ينب نم هنباو

 اعرف بك رف < لئاق وهو راهنلا فصن ماذيهلا ايأ خيرصلا أو < فويعم نياو لدحب

 اورمجاومهيلع اوا موقل الف < مريغو ةرم ينب نمو شيرق نم ليقاوزلا نم سراوف يف
 طالبلا تيبيلإ اوهتناىتسسراوف يف ماذيملا راسو < نميلا لهأمزمتاف (2)|ومعتناو

 ماذيملا وبأ,عجرو < يلادمملا ثراحلا ذئموي مه:اسرف نم لتقو ٠ قشمد نم خس رف ىلع

 مهن بكمل تنل اوهتنا یت ىتح مهحزبف ماقأف ٤ اموت باب ىلع اج ملل نإ: هلليقف

 ىلع ًارودةيناهلا قرحأف < ةنيدملا ديري ةيباجلا باب ىلإ عجر م « الجرنورشعو ةعبرأ
 وبأ فقوف < قيرطلا ينيج تذخأ دقو رانلاناكمل مهياع مدقي نأردقي لف ةيباجلا باب
 نع سان مهيلع لمحف < مييلع لمحا : لاقف ةماعد اعد مت < مالظلا طلخا ىنج ماذيولا

 < سارا 2 ميل سان مهنه | وعرصف موقلا اوطلاخ ىتح ناسرف هعمو هلاعثو هنیم



 1۸۱ کاتا خيرات

 ماقأو < ةئعطب يشرملا نمحرلا دبع نب ثراحلا نبا تلفأو اومزهتاف« نيلجر اولتقو

 مءاجو نميلا تعج نينثالا موب ناك ألف < نينثالا موي ىلإ سيجا موي نم سانلا

 > هللا دبع وو ماع ونب لكم عم تدا >“ و ا لهأو ندرأألا لهأ

 ااو د او يسنعلا كلام نب ةزيدو اا نا مو خلب وشو

 يكسكسلارمعلا نياو يباكتللا مادع ن نب ةدصع نباو يشرملا ثراملا نبا « فويعم
 مه أ( ئزب ناک يذلادجولا يف قتمزأف ماذيهلا اب أ ربا قو « ةزيدو مهسيئدو

 مچ حود زوج رحش هيف ناتس .ةيحان نم اواي أو الوو غ لم هنتاي

 يبأ ة ةئيير مرت ملف رحشلا فاعضأأ يف مهحامر اودنسأف « لحر يتئام ةرحشلا لظت

 رمأأ اتش ري ملو راهنلا فصتنا الف < ءآنبو دس هن أل هجولا كلذ نمأف «ماذيبلا

 قاحسإو « سراوف ةعبس يف ةماعد فلخو « معم لخدو ةنيدملا اواخدف ةا

 < كنود ةيناهلا ىلإ لسترأو « مدهف دسلا تالذب ا لخددق هازالف ٤ رظني هل ةبق يف

 باب دنع فقاو ماذيهلا وباو ةنيدملا لخدف ةماعد ىلع اولدحف دسلا نم اوجرخف

 ماذيفلا يأ باب لع لحو < (9) اولحا ءآسنلاب اوحاصف ةنيدملا ةيناهلا لخدو « ريغصلا

 عنق مورات کلن یھ اجرخا : ةماعدو سهيبل ماذيبلا افا لحلحتتي رف

 اودا م 57 نم مهمالعأو الإ ماتا إف سراوف يف اجرخف « مارو

 مل ا اد ور نم ویو اتا را یا ارمان نکا نکلا

 مانيبلا وبأ هبرضف  شرفلا: بشو هيف عرس ف ٤ اهسرف ةردعم يف هفيس عقوف هبرضف

 يقب و ناتسبلا اولخدف « يلا ادا ةكتاع راتب ىلإ اوهتنا ىتح اومزهناو

 سراوف ةسَخ يف ر از مارا (2) ادب نأ اودنق مهتامج نم نوسخ

 اوتل , مادانف يرخأ رك ىلإ اوهتناف« عهعبتاف ناتسلا ةرغث. اومحتقاو اوءزرتاف
 ماقأو < او وبأ يوقو (سرف رشع .ةيناث ذخأف ٠“ مهلشنآ .اوقلأف مكسفتأ

 دق رفص لهتشا E ناك الف < قاس رال ضرعي ملو تبسلا موي ىلإ سانا

 0 فادح قاحس اإ هيلإ 0 يفناروح نم يذورورلا ديمح نب مهاربإ

 « نينثالا موي ىلإ اوماقأف «قشمد لهأ رامضم ىلإ لبوالا فقوم نم جاجا رصق دنع

 ريد لبح لعنميلا لخأ دقوأو 6 لبج وهو < ةظالخ عنام ىلع ماذيبلا وبأ دقوأو

 يدعسلا ةيطع اجو « ماذيهلا بأ رصدل نيقلا تءاج ءاثالغلا موي ناك املف < ناره

 ندرألا نم نميلا يف ريخ نبا ءاج يملا موي ناک املف < ناروح نم هل ًاددم



 بيده ۸۲

 ناک دقو < مهيلع راغأف < سالب : امل لاقي سيقل ةيرق ميناج ىلإو ايراد لزنف
 ا ا ن سال لعل ماجر کا ناعاقل ا ا

 تناكو ٤ هبجوو 0 ای رخ هنبا اعدف « نويصاونو ءاسنلا عورد مهعم ماذيهلا

 تجرخف سالب لها ربخ مهغابف « حيمرلا نبا مهيلع سيقل ةب رق ةيوار تازن نيقلا

 حيمرلا نباو < قرشلا نم ميرخ لمحف « اًميمح اوفاوتف يرخ ليل ةردابم نيقلا

 غ ٤ ارود ايراد يف ا ةباحصأ لتقو « مزناف ريخ نبا ىلع يلرغلا نم

 طقسو « اهوبهتناف ايراد ىلإ هجو ةعملا موي حبصأ الف« ماذيهلا يبأ ىلإ اوعجر
 تماقاف اوعجرف سيق ناسرف نم ا هسرف نع رباج نب رزو ذئمو

 < اهريغ ةعقو ماذيبلا يبأ عم اودهشي ملو اوفرصنا م« نينثالا موي ىلإ نيقلا

 نيقلا فرضنا الف < هنم يش نع مليم وباع لات مف « ايراد نم ایا دقو

 اهل لاقي ةبرق يف ملكا نأ ا ةراع نب ناڅعل ا ىلع فويعم نبا اخ

 هيو راب الا تب ىلإ ءاثالغلا موي ماذيهلا ل راف < همدهو هقرح أف « ةفيطقلا

 خسرف ىلع .ءامرث نيع ىلإ ءاعبرالا موي حرم مث « هلوحام قرحأو مهمزهف مهفارشأ
 ايها تیب ديرت هليخ تفرصناو « هروصقو فويعم نبا ىرق برخاو قشمد نم

 لاقيةرطنق ىلع يشرجلا ثراملا ودبو < يباكلا مصتعملا نباد « فويعم ونب مههقلف

 هبجو جرخ نيح مالغ ميرخ هنبا ماذيهلا يبا ليخ لو 3 نورطيملا اعل

 غ مخ سانلا ماقأو < دعسأ هل لاقي الجر نديلا ناسرف نم لتقف  ميلتاقف

 ماتأو « سيدارفلا | هل لاقب قشمد نم ضير اوتأ مصتعملا نباو فويعم نبا نإ

 سم رادقمو عاذو الا قرحاو 3 اومزېماف حادح دلا جرم مهلتاقف ماذيهلا وبا

 <« مزمن ماذيهلا وبأ اضيأ مهاتأف ةينايلا تداع مث < الث سانلا ماقأو: تايرق
 يسكسلا هرب كاحضلا ةنبا هيلإ تاسرأف « اأو اهل تيب نم يتب ام قرحأو
 ايل لق : ايل ىلو. وهو اهلوسرل لاقف « اًنامأ يتيب لهألو يل بكلب نأ تار نإ

 ايرخ هنبا اعدو « اعيمح كموق يف تناك كنبلط نأ "ف ا وک م

 الو اهل بهذي لف « اهباب ىلع ءاول زك رو جرخف « ينهذ نرفختال يب اي : لاقو

 لدحجب نبا ىلإ دنا اع أف دغلا نم حبصأف « نيعك الو: ليلق اسب لحأ قم دجال

 *ايرقع ىلإ يلدحلا امن نب رشإا حرشو ٤ فخ فأ ىح لدحت نبا مز اق تا

 نبا هاتأ كلذ نميلا تأر الف « اهببنأف كح ىرق ىلإ يملسلا نودمح حرسو « اهقرحأف



 ام رك اع نياغيب رات

 تبل اتامأ بتكتف < سرج :ىرقل اًنامأ الأنف ينشللا ةدزعا وبأو را. ةا

 يرقمو باصو الو عازوألا :E نيرسجو ةغيدلاو افوق تسو < طالبلا

 اعز نمأف .نامألا هولأسف.< < اعنصو نويريج اور (2) ةيج راو دجاسو ةيسوسرفكاو

 اک واک ةيززق ىلإ .ةرامع نب اع نم باک ميل | 2ک دن ننڈ

 نشااوت ناور ضينالع» واجر ع 5 ا متششغ نإ قالطلاو قاتلا ع نإ

 وأ ريغ وأ مکن نإف < مأوان نم ممم اواتاقتو < ماداع نم اداعتو « مالاو

 مكنم لجل دې الو < ؟ءامد هللا كفشو « .ناعألا يَ تبجو دقف متفق

 کت فا ن را ةليا رشع ةسخ اونكف < يدنغ ةمذالو

 اا ناو لإ ودار نیش فرصناف « هدونج ماذيهلا وبأ قرفو < سانلا

 يف يتب < .ىرقلا لهأو ناروح لهأ فرضناف < ماذيهلا يبأ نب ميرخو طالع
 ندزألا لأ ءاز 4 دونجلاو قاحسإ هف ا حلاو قشمد لأ نم ريس رفن

 بأ عم قبب ا ال ليقو < نينمؤملا ري اک قاحسإ ىلإ نيطسلفو

 رفاذعلا .هاتأف < ماذيهلا ابأ عقاو ل لاوم لاو حالتسلا داوقلا قلع ايدل ماذيبلا

 < لمألا كيفك أ انأ : قاس إال لاق ىكبلا ىلع هلاخو دزألا نم لجر

 معو سانا, مصل خ٤ نامتارخ :لهأ ناسف نم ناكو <ةليل تاند ةئامثألث'.ءاطعأت
 بهارلا ىلإ ماذيبلا بأل سراوف ةعست. جارخف « لاق مهني نوكي هنأ نوريال

 ىلإ جرخف مهب ردبف نميلا ىلإ ىعدا ةبيقع نبا هل لاقي لجر لزنم اونا

 یدانف عجرف « تلتقك اانا عجرا : لاقف رفاذعلا هاقلتف دیح نب يشاربإ اع

 ! جرخف « ةئامثالث نم وحن هعبتاف ناسارخ لهأ يف رفاذعلا

 سراوف عجرو ٤ هباحصأو رفاذعلا مزهناف ميياع اودش موقل ايلف < بهازلاب :نيذلا
 ماذيهلاي لا سراوف یل

 < اودنمأ .ىتح ررظلا ةالص نم .دنجلا نيبو هنيب برهلا تيشنو « هيلإ ماذيهلا يبأ

 فرصناو موقلا عجارت غ ةاليوط اولاجف دنجلا ىلع ماذيهلا الر يدا وت ضد

 < رفص نم فصنلا ةعمجلا موي كلذو < ليتق مهنيب نكي مل حيرج ةئاعبرأ نع دنجلا

 ترفضا الف < سشلا ترفصا | یتح ؛برح e نکی تبسلا موي ا

 ةماع هلت اقف < راف .نيعسو ةعبس ف ماذيهلا وہ اوبك ةنيدملا ضهاني .قاحسإ جرخ

 ولأ حبص e ساقل ةلع ىلإ لرد <(?) ةطالخ عنام ىلع م اذيهلا وبأ تةواو ليلا

 لأ ريشع ينا بيف قاحسإ هاداغو < سراوف ةثالث هاتأ دقو دحألا موي ماذيهلا



A4ا  

 ءاتأف هددع ىع ال ا دنجلا عم ةيناهلا اع وا اف نر ماذيهلا يبأ ليخو

 ىلع ًادجسم قرح أف ةيباجلا باب نم رفاذعلا ءاحو < يقرشلا بابلا نم قاحسإ

 < باذعلاو يزللا اوبجوتسي ىح موعد : لاقف : ماذيهلا لال كلذ ليقف < ةيباجلا
 ید ]دبا يح بارش الو E قوذي ال نأ قاتعلاو قالطلاب رفاذعلا فلحو

 اوشمو اولزنف اولزنا : هناسرفل لاقو ماذيهلا 1 جرخف < بابلاب قزل ىلع مدقتو

 ىعرو « ةماعد هيلإ جرخف رفاذعلا لزنو < هنع مولازأ ىتح بابلا ىلع مويراضف

 ةماعد هنعطو « برطضاف رفاذعلا:لجر باضأف رجح :ماذيهلا لأ باحصأ نم لجر

 حمرلاب ةماعد يعرف رفاذعلا اوامحيل ةيناملاو ةيناسار لأ تلحو < هعرضف هقلح يف

 رجو « اوجرفنا ىتح مهلتاقي لزب لف < مہحامر نيب لخدو فيسلاب مهيلع دشو

 كنأ تفلحأ ءانخالا نبا ابا : هل لاقف مانيلا نأ لكي لأ نج هرئانغ لحفر

 ترب يرمعل دق 2 فيسلاب قشمد لخدت یتح ابارش بیش کاو امابط مطت ال

 لاخ وهو ةكسلا بحاصو قاحسإ هيلإ لراف < هواتف هلتيلع اورج كنم

 بالكلا. هقزعت تح هللاو اما: اقف“ دراو وأ, فال ١١ ربكم, هحنج انعيااوفااثع

 باطلا نب رمعدلو نمينرمعلا زيزعلا ديعمدق نيالا موي ناك ألف < اوفرصناف < البق

 نیب E : اولاقف وغلا نوديري « مریغو شيرق نم الجر نيعبرأ يف: قشمذ

 رمأالا : هل لاقف هملكف ماذيلا ابأ يرمعلا قاف « ًارجأ مظعأ ناك ءًالؤه
 م الانف بكت ةيناملا يآ اف < ملا نز نإو تنشب كسا

 « ماذيهلا يفأ:لاخ تار مهيب يشم »> هناجأ ع ىبأف فلك قاحسإ ىف

 39 مدحتتسا دق صم نم لدحبي نبا لبقأو « منل فلتخي يرمعلا ماقأف

 جرخف « ايامك مهب اوبك ىتح حاصلاب يرمعلاو ايراد لزنف « يئاطلا رمعم نبا
 نم لتقف « رجفلا عم انمح اهل لاقي بلغتل ةيرق ىلع راغأف صم لهأب .رمعملا نبا

 نم لكل تقي ذخأو مهعبتاو مهءزوف ريم ينب نم سان هضرتعاف « اهقرحأو كردأ

 ماذيهلا يأ ىلإ بلغت ينب نم خويش جرخو < ناسغل ةيرق نالوخ ىلإ ىهقنا ىتح هب رم
 اهاقل أف يردعلا ىلإ ماذيهلا وبأ اهلمحف ءامدلا يف ءاسنلا عورد اوسمغ دق

 وبأ اعدو ىشمو يرمعلا بك رف < حلصلا يف نحنو ميلف اذه : لاقو هيدي نيب

 توم مظعألا معج ىقلت ىتح يلإ عجرت ال : هل لاقو هل دقعف اير هنبا ماذيبلا

 ايزل رم slash, NO ا العف ماذيهلا هنبااعدو < رفظت أ



 °1۸ رک انع نبا خيرات

 يلا ةرم هيلإ مضو ٠ مولا اذه لغ ءااسملا كيسحأ تنك اغإ : هل لاقت
 يذلا نيرسضأل (مزهنم يلإ تعج نئل ءانخللا نبا اي هللا دهاعأ : يرخ هنبال لاقف

 < ةزرب ةيحان نم ماذيهلا وبا راسو < قشمد ناديم يف ةماعد راض < كانيع هيف

 ىلع « نالوخب موقلاو مرخ مهقبسو رصعلا دنع نالوخ ىلإ اوهتناف ميرخ ىضمو
 ةسخ حرخف < يبالكلا راوس هترسم ىلعو < يعجشألا بلاغ نب رصن هتنديم

 اواتقف مههلع اولمحف يشرقلا رمتعمو يدسأألا بك مههف ليقاوزلا نم نورشعو

 حتفف « نالوخ يف ةا نودح ىلإ اوراصف ةيناهلا كمت الجر نيعبرأ مم

 بره دقو رخ ماداغو اڪص يف اوتاب م كلذ هموي يف اتصح ميرخ

 ناک نممريفك امانا ويضل نقاو اسفي طأ» قاع ماذيملا اجو“ یک یا مم

 نامأألا هجولا نسح اي : اولاقف نواصجلا لهأ ماذيملا لع فرشأو « اولتقف بره دق

 ةيحان يف ناك نف «ربثك سان هسيلإ جرخف ٠ نْمآ وهف يلإ ج رخ نم : لاقت
 نوروفوم مهو نويبلغتلا لتقلا يلوو < لتق رخ ةيحان يف ناك نمو « نمأ ماذيملا

jيناطلا رمعملا نبا لتقو < صم لهأ يف ىلتقلا رثك أ ناكو « “يش لع اوقبن  
 ماذيملاوبأ هجوو. ».. اوفرضناو :نوصخلا تق رحو« يناشلا :ةيطع نب نمحرلا :ذيغو

 ارجحو ةيرومحو اوس تنيو ةيعادا ةطوغلا يف نديلا ىرق قرحأف يملسلا نودمح
 © ةريغك ىرقو (E توپو اف وق تببو ةيناقدو نوفل ليبرعو ةراوحو اكلمزو

 تءاحفاهلو> ام قرحي نأ دارأو « اًيبش ايف عدي ملو اهيلع رق ایراد ىلإ اوداع م

 نيعبشو ةشمخ اونكم م < منع فكف محرلاب هولأسف حييل سو نيقلاو فوع نب راع

 نم نيتليل ىلع لزاف دونجلا يف يدنسلا بكر رخ الا عيبر لهتسم ناك الف« موب

 هتيبعت ىلع لبق أف ماذيهلا وبأ علخ دق : اولاقو نيتيرقلاب نميلا لهأ ةاثأف قشمد

 حرسو « ةعاطلا ىلع ماذيهلا ابا نأ هوربخاف ريم وثب هات اف ءارذع جس لاؤن تح

 يأ ةعاطب هوربخأف يدنسلا ىلإ يبراحلا (ظوفحمو يعلسلا نودمح ماذيهلا وبأ

 هاتأف جاجحلا راد يف قاحشإو لبجلا ةيحان نم قش.د لخد. ىتح لبقأف « ماذيبلا
 ماذيهلا لأب ئدنسلا يرغيف برملا اويشنيل دنإلا نم اموق قاحلسإ شدف يدعنلا

 ماذيهلا وبأ'لسرأو < ةنبدملا باوبأ ىلع اودشف يدندلا جرخ اذإ : ل2ا

 دنع اكلم يدعشلا ماقأف < هزدغب يددسلا .اوربخيل شيق ةخيشم نم الجر ذئنيخ
٤ 

 نيرشع يف اوناك و < ةيبعت لع يذنسلا باحصاو < رصعلا دعب كلذو < قاحسإ



nچ  
 نيذلا داوقلا دش با ساس اصل قاحسإ دنع نم .يدسلا ج رخ الف > نأ

 أ نا نیا: كولا عج رف « ناطيملا اولعو ةنيدملا ا ىلع قاحسإ عرمأ

 اولعفت ال : لاقف « مهيلع دشن انعد : ظوفحمو نودمح هل لاقف « هيلإ ! مهبجو ماذيهل هلا

 أف « اولحعت الف ةيناجلاو قاحسإ هلعف یش اذه« يدننلا Es قيل اذه نإف

 یدال : لاقف هانا يدنسلا لوسر اذإف « هيلع عجطضاو هل يقلأف يلصمب

 لا اذيهلا وبأ لاقف < كباحصأ فكف « كلذب رمأ ملو < كلاتق

 - باجمل 0 - دب يذلا لوجو عجرف ٤ كلاتق دیرت ال أ

 : يئادملالاق ٠ هنليل ماقأو ةسمخ منم لدق دقو دنا يدنسلا بفك و 9 نورت

 فال ةثالث يف ةعيبر i ل لاقي دار نفی لزا حبصأ الذ

 عجر دئاقلا مهآرالف < ضببلا اولقأ دق لمم مبكل جر فلأ ماذيهلا وبأ جرخأف

 < طق ءالءوه ةئيه تيأر ام هللاو الف < اودارأ ام ء آله طعأ + لاقف يدعبلا ىلإ

 ينآ مانيلا يبأ ىلإ يدتسلا لسرأف « ةايلا نم مهيلإ تأ تدان موق تيار ر دق

 معئش نإ كال اوراخا یدال ىلإ :اءانيمابأ داو ادراك

 n يف ماذيهلا وبأ ناكو 8 تومأ وأ يدعنلا مكنع درأ ىتح تجرخ

 رصق يف ةبباجلا باب جراخ حلاص نب يداربإ نب قاحسإو « اهياع ابلغتم قشمد ةنيدم
 ةيفاعلاف مهادات اقف موق انيلع ىنب انإ و < ةعاطلاىلع نحن : قشمد لحأ ةل لاقف « جاححلا

 هنمقثوتيل يدنسلا ىلإ ماذيبلا هبا لسرأو « كسفنأل اوذخ : مهل لاقف« انيلإ بحأ

 يلع قلما زعأل هنإ هللاو امأ : ل.ةف < هيلع هنمأت ال انإف كنبا لسرت ال : هل اواقف

 برملا مهتبضان اوردغ نإو < كاذف موقلا هل ىفو نإف« «کل طاتحأل هب زرغأ يتكتلو

 : هبال لاقو < قاحسإ مأو قاحس ! ايأو قاحسإو يدنسلا هللا لتقي نأ ا

 يدنسلاىلإ ىا لهأ ءاحف ۶ نال 15 اا بحرف .يدندلا قاف قلطنا

 خب م < رخآلا دحألا ىلإ دحأألا موي ؛ماذيهلا بأ زرجتف < اودارأ ام عاطعأف

 E هعمو < هلويخ هعم « اهلثم سانلا ري مل ةدع يف ةوحض نينثالا موي

 خسرف ىلع يهو اهلزنف ةيوار ابل لاقي ةرازفل E « هلويخ تع.تجاف < عم

 وب أ جرخ : اولاقف: ةيناهلا هنتأاف ةيالو نسحأب قشمد يدننلا يلوو 4 قشمد نم

 نواف < هتبراحم لع یوق أ ال < هب عدصأ اف : لاقف < الاس :انلاومأو :انئامدب 5-8

 ,Sle لف < مكا رحصمل هنإ يرمعلف هوكتودف مك تمأ مل هلاتق عدرأ



 AY رک اسع نبا فا

 نال يدنسلا ماقأو « ناروح ىلإ را 7 ‹ قارب اها لاقي سقل ةيرق ا

 يذورور اديه نب ا هتطرش ىلوف <« ی قشمد ىلع ايلاو ىسيع نب ىسوم مدقو ٤ مابأ

 غلبف « اًنايحأ يف خشو انا ا ررظي ناروحي ماذيهلا E E قون ماقأو

 داوق نم هعمو ٠ قشمد لهأ نم سانلا فارشأ يف ناروح ىلإ جررخف ىموم نإ یسلع
 هرذح ماذيهلا 1 ماذيهلا ابأ ذخ ا نأ ر يدنسلاونيعأ نب ةيره ناسارخ

 ام يمدق تحت كوبأ ناكول : ماذيبلل لاقو ًارذعم: الط. يموه هللطو © ربظيا و
 يدع اان“ جراخ رخ او لخاذ لو وأ ناكف ماذيهلا ىسوم فطلأو ٠ هنع اهتعفد

 ردقي لف ةرغ هتم بيصي نأ ءاجر ًارذغم ابلط ماذيهلا ابأ بلطف < ناروحب موب

 هعم فلخو « عئالطلا دهس ناروح ىلع فلختساو قشمد يلا فرصناف « هيلغ

 < مرئاشع ىلإ سانلا عجرو هباحصأ ماذا ربأأ قرفو © دنللا نم فال [ةثالث

 ىلإ يرملا ناڻع نب حاير نب درولا وبأ ءآجف « هباحصأ ةاح نم سراوف يف وه يقبو

 دعس رمو « هالوفماذي ا يب ككاو ناروح يلو : هل لاقو ىسيع نب ىموم

 ءامرغلب ىتح تاكد الب ىلإ جرخف ًاديدش اًبلط درولا وبأ هبلطف « هتغاطب عئالطلا

 يج رف اذهل ابأ كلذ غلبو » ET حرسو « (2)ىوحألا : هلل اقب

 6 را ا او موق ءاجو < ىرصب يف اليل هلزن» لخد مث ناروح ىلإ

 دوسأ هل مالغو ميرخ هنا هعم هراد يف ماذيهلا وبأو فال آ ةثالث يف اهراسف

 لاقو < ةعاسلا يأر ينرضح دق هنإف ىلهأ نيب اهمسقأ ةردبب ينيج هتيراجل لاقف

 Ae اها لاقو « اف ةيلاغب هت ء اعف ينيبيط ةينب اي هتتبال

 اق : لاق 6 لبط توص ععسأل يفإ : لاقف ةردبب ةيراجلا هتءاجو < كيبأ سأرل
 ناق دونجلاو < هيلع روست دق طئاملا ىلع يلبللا دمحم الإ رعشي لف (2)بككر
 يف امثل اف عردلاب هتنبا تء اجو ? ءانخللا ينب اي ًاردغ : لاقو هفيس ىلإ ماقف هرادب

 نيتبرضافلتخاف « ناسخ لها ناس دذا نم ناكو يلبحلا ىلع لمحو« هقنع يف

 * ايش نغت مف هقتاع يف يليا ةبرض تعقوو « هعرصف ههجو ماذيهلا وبأ برضف

 نيبراه اولوف دنا ىلإ هب ىمرو هسأر رخ زتحاف < هسأر زتحا : رخ هنبال لاقو

 تايار اوعفرا :هلهأل ماذيبلا وبأ لاقف < هناسرف هعمو الإ اذه ععصي مل: اولاقو
 بکر وبك ر ف هباوداهيف ىرخأ هل راد ىلإ جرخو « حالسلا اورهظأو « اهوعفرف

 ندحوهو مورلا بعلم ىلإ اوهننا ىتح نومزهنم مو سانلا ىلع اوجرخو همالغو هنبأ



 يلج 0

 لماكت تح هجو لك نم اوءاجتف « ماذيهلا بأ ليخ تعماستو ٠ ىرصب ةنيدم يف
 <« ناروح' ىلإ ىضم ىسأ الف < هلك هموب نصحلا كلذ يف مرصاخف' ةدع هدنع

 لسر فرب ننن یار الإ اک اذیما بالا ادا اتدرا وبأ ناك

 ماذيهلا ابأ لخأتف ىرصب 0 تح ا ةا هل لاقو سراف كفا هنبأ

 ديك اشرلا نوراه نين“ E ىلإ هتعاس نم موم E ہرک نک

 کباب اغ اطا ءان ئبوش لما القاع دقن لأ عاب يفإو « ماذيهلا ابأ تاتق دق نإ

 دل < يذورورملا ديمح نب مالسلا دبع فلخنتساو < لزع ىتح مايأ ةرشع الإ
 عشاحم نب دحاولا دبع ىلإ هتيب لهأ ىلإ درولا وبأ لسرأف < درولا يأ ىلإ ماذييلا
 : مل لاقو هتيب لهأ نم. ةعاجنو < ناثع نب ديلولا نب درولا: ايبأو عشاجم نب دلاخو

 :لاقف هنع وفعي نأ هواأسو هيلإ اوبلطو اوجرخف < هودلكف ماذيهلا يبأ ىلإ اوجرخا

 نإ وبأ راسف ٤ هب كيتأت انإف :اولاق < يبأر تيأر يدب يف هدب عضوو ينج

 هنيب ناک ايلف < ناسارخ لها نم ةئامسمخ يف درولا ۳1 اوا ىرصب ىلإ ]يالا

 ناسرافوهمالغو مييرخ هنباو وه اندو مالا د ليخ هثيقل جسار ار فصل يرصب نيبو

 يف ناكو « حالسلا مهيلع يرملا ثعشألا نب ريغكاو ةدعجو درولا اوا دعم

 : لاقف كفيس عض ةدعجاي : لاقف هيدي نيب اوفقوف يش مهيلع ماذيهلا ا

 8 درول بألا لاق م « كتيب لهأبو كلب الإ فويسلا اندلقت ا « كءادف 6

 تنبحأف < لمف ام لمف مايأ ة ةرم نب بابل لحف [حايد نإ تاقأ حاير ينب قورسم اي

 مربغ نم لضفلا لهأ مركتو < يتبلط نع نديلا لهأ مجحأ < هم ولى كابأ فلق نأ

 : لاق !ينيس عض .دياغارإ ايلجر اروع هادو عج خايريب قورسم اي يل تنا تدرجتو

 ناسا لاق م « هلتقف هبرضو هب رقعف « هسرف رقعا 2 اًضيأ يندارتو ءانخللا:نبااي

 نب مالسلا دبع نب ةدعج لتقف مالس نب ىعبر نب نيكس ماقف « ةدعج نم كرت ذخ

 < كيبحاصب كتقحل الا كءو[سن الولا هللاو امأ ةزازف عبض اي : نيفكتل لاق م مالس

 كنإ ديمح نب مالسلا:دبع ىلإ ھارا 5 مل زال: قيشمق ىلإ ماذيهلا د

 انأف مهفعضو كتوق تيأر 00 نمنيلاريغت نأ قشمد لخأ ىلع تنفخب امن ٠نمآ

 مالسلا اني ىو € ۶ دلطلا دعس ىلإ ناسازخ لهأ نم ةئاثالث ء اج“ فريطتم

 نه .نيرشع ' يف اند ميعم احرسف « ماذيهلا ابأ لفقن نتو اليخ انغم اخرس : اولاقف

 يف نيرمح اهل لاقي ةيرق يف ناروح ]سن نار ماذييبلا ابأ اوقحلف <« ناذمر رمش



 1۸4 رک اع نبا خرا

 لجرو ماذيهلايبأ مال الغ ذی موب لتقو < ًانيفنرشعأ ةينامث مهنم لتقف هولتاقف < ةاحللا فرط

 نيمشاعم سراوف ةامخ هاتأ بص أ ايف < ماذيهلا وبأ ىضمو دنجلا مزماو < برام نم

 «ىضمو دارأ ا ماصوأو مهلإ دبعف يدازفلا سبيبو يشرقلا ةماعد اعدف .هوملكف

 باعك هاتأ : موق لاقو ٠ ةئامو نيعبسو عبس ةئس ناضمر رش نم نيقب رشعل كلذو

 « اًثدح ثدحي ملو لاتقلا نع فك الإ هللا هدشاني ناسرفلا كئلوأ عم خان
 هلا را ناو قرا سیاح 3 هيخأ ىلإ رفنلا كثلوأ ع م ئضمو < لعفف

 همأ تناكو « ةيبيقلا عم لتاقي مالغ ناكو : مدت ام یک نأ دعب يأ 0 لاق ۰ هب

 اهبل لاقف < حيطتو لواوت تلءحف هسأر خدش دقو موي اهاتأف < ىبأي ناكف هاهتت

 ىلإ جرخي ماذيملا وبأ ناكو : لاق ٠ ماذيملا وبأ ينابر دق س أب يلع سيل : اهنبا
 ينإ اوعكسا : لاقف < لعفت ال : هل ليقف « هسفنب لاتقلا رشابيف ةريثكلا تاعاج ا

 يأ عم لثقو : لاق < لتقأ ال انأف يبمأر ىلع هسنرب عضو مانملا يف سيلبإ تيأد

 هذه, ::يزارلا نيسحلا وبَأ لاق * هناسرف نم ناكو يسقلا لماك نب ردب ماذيبلا

 رصق غلب ىتح ماذيهلا وبأ هيف لتاق يذلا مويلا يف هنأ رك ذوب« ينئادملا ةباور

 د ميرخو ماذيهلا هانبا مييلع دش ميهاربإ نب .قاحسإ ريمألا هيفو جاححلا

 AE ماذيهلا يال دبعو ديعس نب نحرلا دبع هل لاقي ةيمأ ينبل

 3 دم اولتقو < يهاربإ نب قاحسإ ايفو جاجحلا راد اوغلب ىتح ةينايلا اومزهف

 : نايفس لآ ىلوم دقاو نب ورم كلذ يف لاقف « لتقلا يف

 قباسب ساقب ادع الو ارض , 2 راف سانلا ين ماذيهلاكرأ مل

 قاطو سار نم راو ىف ايقاف اا هما جلخ .نارتس اعنا

 قعان توص نم نفخ نأض كلانه منأك انع ناطحق ونب تلوف

 « ناسيك بابو اموت بابو ةيباجلا باب نم قشمد هب اوتأف ًاريغك امج ةينايلا تعج
 ذئموي بيص أو « نيقيرفلا نم الم لغقو < ًادیدش ًالاتق اولتتقاف ةيرضملا تجرخو

 سيقدلو نم يبسقلا رداص نب لماك نيز وبأ : ًادئاق ناك امهالك سبق نم ناسراف

 مهنع لتق نم ناكاو < ةينابلا تمزهما مث <. :نزام يب نم لجرو < ريهز نبا

 < نادمهنم يروجملا ديعس نبثراجلاو < لدخب يتب نم الحر نيرشع نم وجت ذئموپ
 «نميلا لم ابق ءانفأ نم ةئامثالث نم وحن يف ًادئاق اسراف ناكو « یی نب فويعم عو

 امج ةيناولا تعج م « دادغبب ةفيلطخلاب قحلف لدحي نب دم نب مصاع مسار برهو



 تي لكل

 اورشل دق ةيباجلا باب نم قشمد اوتأو يملا كام نب ةزيرو مهيلعاوسأرو رخآ

 الات اولتتقاف ةيرمغملا يف ماذيفلا وبأ هيلع جرخف < سورعلا اهل لاقي يتلا سنع ةيار

 اوحنو < مهيار اهيلع اوبصنو روسلا نم ةرغث ىلع اولع ةينابلا نإ مث « ًاديدش

 < ندييلا لهأ نم ناسرف يف ةزيرو لجرتو < ةيرضملا نم اهيلع ناك نم اهنع
 لهأ نم لجر هعمو جاححلا راد نم مهياع فرشي يباولا .مهاربإ نب قاحسإو

 هلا كتئلطأ قرت ني هل لوقي وهو هتطرش ىلع ثوغ نبا هل لاقي نما

 كلام نب ةزيرو لتق ىح ةرغثلا كلت ىلع ًاديدش لام اولتتقاف 2 ناطحق ناسرف

 هنأ" ةيرضملا تعزو © حالسإ لعقي مو ماخزلا يف تام اإ هنأ ةينايلا تمعزف

 « دم هل لاقي سنق نب ةماثج دلو نم ةنانك" نب ركب نب ثيل ينب نم ىتف هلنق

 هردص ىلع دومعب هضرتعاف هسرف نئم يف بلو دقو مزا نيح كرو هاو

 اهل لاقي نميلا لهأل ةبرق اوتأ يتح ةيرضملا يف ماذيهلا وبأ مهعبتأ م هلغقف

 ةالانق اولتتقاف مهلإ اوحرخف < قشمد ةطوغب ندبلا لهأ ىرق عظعأ يف ايراد

 اوبهتناف ةيرضملا اولخدو <« لبجلاب اوقلو مهتيرق نع ةيئاهلا ناکا م“( ًاديدش

 لتق نم ناکو « ةيناهلا يف مرثك أ ناك ةريثكا لتق مهنيب لتقو ٤ اوقرحأو

 نب رمعملا نإ مث < سنق ناس رف نم ناكو < ىلوملا متاح نب ذرب ةيرضملا نه ذئموي
 ةيناه نم دلج لاو ةوقلا لهأ نم سراف ةئاّتس يف جرخ صم لهأ نم يئاظلا بوبأ

 ةنبا بلغت ينبل ةيرق ىن أف < باقعلا ةينث يلب ام قشمد ةطوغ ىلع ريغي ىتح صمح

 هباحصأو وه هيدي الم ىتح بهتناو« لعقلا رثك ف لتقف « ةمودا اهل لاقي لئاو
 « نالوخاهل لاقي نميلا لهأأل ةيرقب رم ىتح صم“ ىلإ اًمجار فرصنا م < مئانغلا نم
 لعفف « ميل لؤني أب عمرك نأ هول اسف  مربغو نانغا ڻم اپ نم هوجو هيقلف
 هنبا بويأ نب رمعملا رثأ يف هجوف ماذيهلا ابأ ربخلا غلبو < هعم نمو هومرك أف
 هباحصأو رمعملا ردب ملف « هقحلي يتح ريسلا داذغإب هرمأو ةيرضملا ليخ يف اًيرخ

 نيرشع ىلع قشمد نم نالوخو « كلذ هموي رخآ نم نالوخب عرخ مهيلع مجه ىتح
 اواتتقاف نميلا لئابقو ناسغ نم نالوخ يف نمو هباحصأو رمعملا هيلإ جرخف < اليم

 : لوقيو زجتري وهو رمعملا ىلع دش (ًيرخ نإ مث« ًاديدش لاق
 تلمح نإ رصنلا ينارأ الو ٠ تررف اذإ هللا: يندر ال

 تكلف نإو رسكتلا لعالإ



 ۹۱ رک اع نبا خي راث
 « ةميظع ةلتقم عرخ مهلهقف نيمزهنم ةينبلا ت تاوف « هلت هفتك (2) عنك ص يف هنعطف

 دك هقحلف اماذيه هاخأ 5 اۋا م ود لهأل ا 35 ااو

 اراد لهأ نم ةيناملا نم عا مرارا ناک اسان هنم ذقنتساف < غرف

 3 لنا هنإف نميلا لهأ امأو'« ربع مهن عجرب ملف نرجو نازح

 اوتأ غ < آايظع امج اوعج كساكسلا نإ م“ مويلا كلذ يف مهن. لتق ام رثك أ
 ةالاتق اواتتقاف هيرضملا يف ماذيملا وبأ مهياإ جرخف « اموت باب يلي امم قشمد ةنيدم

 امل لاقي يتلا مهتبرق نم موجرخأ ىتح ةيرضملا مهتعبتأو كساكسلا تاوف « ًاديدش

 اوقرحأو اهوبهتناف « ًازوصق اهرثك أو ىرقلا كلت نسحأ نم تناكو « اي تيب

 ليتني مو“ مهتعأف ماذيملا ابأ اونماتسا ميتإف ا لم نب كاعتضلا' ين ب الإ اهروصق

 رم روخح ةيرق ىتح جرخ ماذيبلا ابأ نإ م « ا مو ایش مهل

 اولتتقاف ع نديلا لئابق نم مهريغو یجب نب فویعم دلو اهيف ذو + مرت نيع يعدت يتلا نادم

 لهأ سراف ناكو يناسغلا دعسأ ىلع ماذيهلا بأ نب عرخ دش غ٤ ًاديدش ًالاتق

 ايف تناك ًازوصق :اوقرحأو اهوبهتناف ةي رضملا اهتلخدف ةيرقلا نع اولخف « نميلا

 كلت ىف ليق ام ناكو : يزارلا نيسحلا وبأ لاق * هدلوو ىحي نبأ فويعم ةبحعم

 هدج نع هيأ ن ید لهآ ضعب هيندافأ le نجار الاو راشن الا نم ةيدصعلا

 : يرملا ماذيبلا وبأ لاق ام كلذ نم نيبرملا نم :هتيب لهأو
 مهعلظ جرملا ٠ ةادغا تيأرال

 اوبك اذإ سیق نم ليلايب افي

 (2) هتسارشش نم نيعلا ترمحاف

 نع يوذ نم ةاغب وحن عاضناف

 نمي ىلع ماذيه لوطت الوا
 اوملع دق نايبذ ي ريخ نباانأ

 تك رت ام مالسرالاو ةفيلخلا الول

 لقو ةيباجلا باب موي يف ماذيهلا وبأ لاقو
 اوفلد دق موقلا ةامح تيأر اا

 انب لوجت تداكذإ ليلا تلاجو

 اغا ااا تأ

 الارز نوضر الا تلزاز عورا
 (2)الزإاو: اكعد ةر قس

 الاب هفوخا نرم هبجو ىأر نف
 الانبجأو الس موحن بوج
 الاقثأ ناطحق ينب ءاسن تسمأ
 الام ام دعب مهتع:لقفلا' لماحو

 الاوج ناطحق يب ضرأي يليخ
 : ىسضشعلا كاعم نب ةزيرو

 انالوخو سنع يتيار : اومدقو

 اني فو يب ارتا ملا



 ب ذه ١
 ع ء

 انافخي ةدغت ينلا دوسالا بلغ مناك يلوح مج تابف

 اناطحق ناطيشلا يب دوا لا رفص مدف رشعم مكسبلغب ال تلقو
 اناندع خييشلا انيبأ 2 ةلارو ةلدعم ناش مثوبواحف

 نارين ر افلا ىي هللا . مالصأ يةددجت لت يف, ةزئدو : تقرأ

 قبرط نم جرخأ غ * ظفاحلا هاور ام هيدرح يف ماذيبلا يبأ ربخ ىهتنا انه ىلإ

 هللا لوسر ديف سفر تر 5 لاق هنأ را نب بلاغ نع هددم نب ةللاب دبع يبأ

 هجراتا هللا لويبر ايت ليق « ابق هللا محر سيق هلا م لا لسو هيلع هللا یلص

 <« لجوزع هللا نيلخ مجاري ا و معن : لاق 9 سيق ىلع

 يسفن يذلاو « ضرأألا يف هللا ناسرف يق نإ < سبق ییح نمي اي.« ي يح سيق اي

 يف اًناسرف هلل نإ ٠ سيق ريغ رصان نيدلا اذهل سيل ل 0

 اإ < سك ضر الانف نانا رف و نامل عم ضر الا فتاه رو < نو وسوم نوال

 ٤ هللا دس أ ينعي ضر ألا يف هللا ءارض انيق نإ « ضر الا لهأ اهنع تقلفنا ةضيب سدق

 انعتنقلفت : لاقو < نيموسم ء املا لهأ نم : لاقو نوراه نب ىمو. نع يناربطلا هاور

 يف يعفاشلا يمشيهلا ركب يبأ نب ىلع ظفالا لاق : لوقأ ) باوصلا كلذو تببلا لهأ

 هلاجرو طسوأألاو ريبكلا يف يناربطلا ثيدحلا اذه ىور : دئاوزلا عمج هباتك

 يف الخاد هارأ الو < هنامز يف سيق سراف ماذيهلا وبأو : ظفاملا لاق « ( ةاقث

 نم جرخأ مث ٭ أ هللا نيملتسملالاتق يف. هتيسورف» لمعتسا. هن آل ٹيدحلا اذه

 :لاق تبذل علم ن ورعد انآ تلخاد : لاق: نايفس ع نع ةبيش بأ نبا قيرط

 ف : لاق « من: لاقف 9 سيق نم يأ برا نع يريخأ : مچ ندر اب

 a قی رط نم هاورو ٠ كرذج اذخف ماشلاب تلاوت دق سيق تيأر

 نم ناطاعس هدنعو نايلا نب ةفيذح ىلإ عيلص نب ورتو انأ تقلطنا : لاق ليفطلا

 عمسن ملام تععسو « ملعن ملام تملعو « كردن ملام تكردأ ةفيذح اي : انلقف سانلا

 اذه حنج ينوترظتناامععمأ املكب كس دح ول ::لاقف « انعفتب نأ هللا لعل يشب انثدح

 « هب انعفني نأ هللا لعل ءيشب انثدح نکل و « كاان اذه نع انسل : انلق « بيرقلا ليلا

 ٩ نری قد پمزام فقيسيلاب برضي یخ ةيبتكيف ودغي كدحأ نأ كستدح ول : لاقف

 تعم : ةفيذحلاقف < هب انعفني هللا لعل وش ڈر انثدج نكلو ل نع قدلانق

 دبع لكب لازي ال ربضم نم ياق نإ : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 4۳ م نبا خيرات

 عنج ال یتح مياتقيف هددغ نه دودج هللا ممک رب یت هكلبيو هیلو هلي علام

 لاقدر ا ! سانلا نع برأ همأ هتک : : عيلص نب ورم لاقف ٤ ةمات بئذ

 دخت ماثلا تلاوت دق اسبق تبأر اذإف : لاق « ىلب : لاق 2 ةفصخ براحم نه ت ا

 رذحلاف ماشلا تازن ق تبأر اذإ : ضيأ ظفاحلا ةباور نم ظفل ينو ٠. كرذح

 نين أيل هللاو « هتلتق : لاق وأ < هتفاخأ الإ اًيلاوم ًادبع سيق عدت ال هللاوف < رذحلا

 ماذيهلاوبأ ناك: يورملا فسوي نب د لاق ٠ ةءلت بثذ هيف اوعني ال نامز مهيلع

 ٠ ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس هتافو تناكو < نئفلا يف سيئر ماشلا لهأ نم الجر

 نب عك" نب كلام نبا :بتعم نب ةملنم نب ا ناليغ نب . 6 صاع $
 يبنلا ىلإ: رجاهو < هيبا لبق لسا ٠ ققثلا_ فيقث نب فوع نب دعس نب ورم

 ناكو < حوتفلا يف .ذيلولا نب .دلاخ عم ماشلا مدقو < هبحصو لسو هيلع هللا لص
 لاكن اليغ هابأ نأ | هربخ نموز* :tp نوعاط يف .هيبأ :ةابج.يف تامو ٤ لزعاش

 نم ناليغ دنع ام ىلإ نزاملا دمت رجاهو ساع لسا الف < نزاخ هل ناكو « لام اذ

 لاكملا قرم اع هارن اب ندع نجار. دوا مسح نم و خاو قر لاما

 ملر رك [ذيزلو < سأل ىلإ رذتعب غ ماع ربخلا لبو < ناليغ كلذ ذ عاشأف « برهو

 هل تلاقو نال ىل ا کاج كاذ عاش الف < هيف ليق امم هتءارب

 جرخا : هل تلاقف « من : امل لاق 7 ينقتعتو يلهأ نم ينيرتشت لاملا ىلع كتالد نإ

 « ناكملا اذه دقفتي نزاملا ىرأ ام ًاريغك ينإ : هل تلاقف ناكم ىلإ اعم جرخف يعم

 ال هللاو | : لاقف ًارماع هنبا ةيضقلا تغلبو « .دعولاب ةمالل قوف هلام دجوف هيف رنخ

 : لاقو هجو يف رظني الو ادبأ. ناليغ ايناري

 لا قل زمنا هاو لک عل رقي انف ملا نحف
 لطابب طاا نأ يسفن 'يربأ 2 هنونفدي يذلا يلام نم تئربل
 (2)لواحأألا ع فيسلاب هتمميت هلوقي دعم نم يخيش ريغ ولو

 لباوق ردن ف مرش N حالسلاب يقال الظنا تنو

 « ساومعب رماع ينوتف ديلولا نب دلاخ عم نيبضافم ةرامعو رماع ج رخ ناليغ لسأ الف

 اعر نالیغ لاق < نانس نب باج لاق وهو ذئموب فيقث سراف ناک و

 ناسرفلا سراف کبد ا ترانملا كعمدب , يدوج ؛ ىنيع

 ثتراعطو ةبوه ا فیل انا لی 5چ ماعإل

 1۲ م چ
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 ًارماع يمت دا عيطتسأوأ

 ًارماع ةمازملا اذ باف نيعاي

 ۳ ةدشش"" ناقل 0

 ادا سینا 1م مذخم ةديدحلا يفاص امنأكو

 نونلا فرح ين كلذ يتأيسو عفان هنبا يف تايبألا هذه لاق ناليغ نأ يورو

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ

 وبأ : لاقيو لهسوبأ < حضأ رماعو « ورع : لاقي نيدل نب 96 رماع 96
 نع ثدحو « ناورع نب كلملا دبعل ء اضقلا يلو ٠ يخاقلا كدر الا يرعش الا رشب

 بيبح نب ناولس هنع ىورو ٠ يرعشألا ىليل يبأو < ةريره يبأو حابد نب لالب

 لأس هنأ هنع يناربطلاو بيطخملا قيرط نم ظفاحلا جرخأو ٠ * ٠ هريغو يبراحلا

 هللاىفص هللا لوسر تعمم « تطقس ريب يلع# لاقق ةعجلا موي مايص نع ةريره ابأ

 موي مادي موي اولعجت الف < ركذو ديع ديع موي ةعججلا 507 لوقي لسو هيلع

 هوحنب قهيبلا ةاورو < مايأب هوظلخت نأ الإ < ركذ موي هولعجا نكلو

ح نب ناهلس نع اغنأ ظفاحلا
رما رماع نع يبراخلا باب

 يأ ص مج

 مهتعاط نإف موفلاخت ال < سبأ ةعاطب اوكسمت : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينا نأ

 ةظعوملاب هليبس ىلإ IT ام هللا نإو« هللا ةيدعم مهتيصعم نإو < هللا ةعاط

RTEنما كك الطبول  E TOTنمو« هلوسر  

 ةن ا٣ نماناو کک ااو لا كل لف اب متم“ يلع رفا لالو

 اورمأ نإو « اوطعي مل قوقحلا اولئس نإو « GI ]ل هيأ يعل

 زل قرم الی الم قرتفيو موفاخیسو ا

 الو « ءاطعلا عض اوذعلاتال نأ هكيلع ى ملا ىفدأف ٤ امرك 0 امتحا الإ

 کز ناکا یک رار هيج يدر ا 1| يف مورضحت

 ةعاطب اوكسمت : ظفلب ًارصتخم هدنم هاورو « نومحريو نونسحي 0 ٠
 لهأ يعبات يف دودعم وهو هتبحص يف فلتخم رماع : ظفاحلا مسن وبأ لاق ** کا

 ٠ ةقث يعبات ياش وه : يلحعلا لاقو « ماشلا

 ٠ البلا ينشللا ورمجوبا أ ضنوب نب ةمركم نب ديزي نب دج نی د6 راع ×

 ىورو < يحينملا ينشحلا تاللا دبع نب ديلولاو « یل طالبلا ليلخ ن ر دم نع يور



 اذه رک اسع نبا خي رأث

 خب ليعامسإ نع ليلخ نب دمحم نع هدنس يورو * هريغو يطالبلا دش ن نب يلع هنع

 | لوسر لاق : لاق ورفع نباتا دت ن ا نع ةدرع نب ماشه انثدح شايع

 < اا hE ا E ا

 Rp انا ا

 ها نب, كلام نيا 3ك اع 0

 تاكل قشمد مدقو ٤“ ةشيملا هويام وعو ء ةيحص هل © ضاقو يأ نب دعس

 دعب همالسإ ناك « الن ورصاحت نوملسملاو ةديبع يبأريمأتو دلاخلزعب هنع هللا يضر

 ىذألا 1 حايدلا نمشي رق نم أ قلي مل HE نم يقلف < رشعي داح ناكف « ةرشع

 هللا رماع هاش تحل دق كنا نا ليقو « ةشيملا نظرا ىلإ رجاه ىتح

 358 و خابا اف برتغت الو ٤ (ماعط لك ات الو ل الغ ابلظي ال نأ ًادبع

 يف لظتن ال نأ ؟ لاك 31 تاق“ قلحاف همأاي يلع : لاقف اا یک كم

 : تلاقق “رانلا نم عقم يرت ىج ًابارش يلو رشت الواط يلك أت الو« لظ

 ES E ف امييحاصو اميعطت الق لع رب كلل لد

 ا 0 ْنِإَو ) : ىلاعت هللا لزنأف « ربلا ينبا لع فلحأ اإ

1 

 ٠ نوعاطلا يف تام : ليقو« نيدانجا موي : ليقف ٠ كومريلا

 نإ رماع نب ةعيبر نب بالکن ب رفعج نب كلام نب 3 رماع دج

 نأ هلأسو « ٍلسي ملو ملسو هيلع هللا ىلص يلا لع دفو ٠ ةئسأالا بعالم فورعما

 3 ع 11 : 5

 E ساو ادن رداع دېشو © سمع” دبع نب ةيمأ نب نايفس تنب ةبمخ ا

 ناف «مالسإلا لإ TE هموق ىلإ a حمر

 < ةنوعم رب موي اوبيصاف ةعامج

 اقيدح 0 هللا

 زب رماع نع هدم نبا قيرظ نم ظفاحلا

 حم کک هيلإ تعبف ءادد سمتلي ملسو هياع

 هلأسي طفل ينو < كعو نم ءافشو ءآود هنم ساي ملسو هلع لا للا

 جرخأو * لسع ن وا وأ لسع هيلا ثعبق « مهب 2 ناک 311 نم ةاودلا



 نه ۹۹

 ا كلاش لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسو لع ثمدق ؛ لاق هنأ. .هنع طفاملا

 يور دقو : لاق م قرط نم لسعلا ثيدح ظفاحلا ىورو ٠ كرشم ةيده لبقنال

 نعد نب هللا دبع ىلإ هديب يور عك ليفطلا نب سماع للا ةكع يديعسلا نأ

 و هيلع هللا یلص هللا لرد ىدعأر لفللا ان تاع نأ رماع مغ

 يلا درف : لا 2 كع نت 0 يلإ ثعباف ةليبد يب تربظ دق هنإ رفاع هيلإ

 : لاقو لسع نم ةكع هيلإ ىدهأو «ملسأ نكي مل هنأل سرفلا لسو هيلع هلا لص

 © قيفلا مركود اذكى 6 ةباعصلا فاع طاش نب ةفيلخ ركاذ * اهبوادت

 : هيف لاق رجح نب سوا نأ ةنسالا بعالم متيمست يف ٠ بيساو

 عمجأ بئ اتكلا ظح هل حارف راع ل ا

 : كلا. هبخأ نعرفو كلام نب ليفطل يأ سوأ لاقو

 جزعزملا عيشولا فارط أ عالي , ٠ ؟لامكنأ نا تیلو ترف

 ةبقع نب ىسوم قب رط نمم ظفاحلا یورو ج ممالا ا ین نم لآ وهو

 نب. نماع نأ ملعلا ل عا نم ر الا تنك نب دك ل نعال دع ند

 وهو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع مدق ةنس الا بعالم يعدي يذلا رفعج نب كلام

 ىدهأو < ملسي نأ بأف مالسرالا ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر هيلع ضرعف كرش

 ةياور ينو - كرشم ةيده لبقأ ال ينإأ : لاقف ةيده لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 اهدرونلف' ةصقلل عمجأ يدقاولا ةياورو ٠ نيتلحارو نيسرف هادهأ هنأ يدقاولا

 ملف مالسيإلا هيلع ضرع ملسو هيلع هللا لص ينل نأ كلذو « اهريغ عم ةلخادتم

 يناخ يوقو برش اتسح ار ا ا يرأ نإ دمه اي : لاقو « 8 ل

 < كرمأ اوعبتيو كتوعد اوبيحت نأ, توجرل يم كباحصأ نم رفت تثعب كنأ واف

 اخ يفإ : ملسو هيلع هللا ل <« كرمأ زعأ ام كرتا م نإف

 نم دحأ ممل EN راح ممل انأ مييلع فخ ال : رماع لاقف < دجن لهأ مهلع

 اذإ اوناك « ءارقلا نومسي ةببش الجر نوعبس راصنألا نم ناكو « دن لهأ

 دف رک اذإ حى ادا ید ارادا ةئيدملا نم ةلجان ا

 ea يلإ هب اوءاجف بطحلا نم اوبطحو ءآملا نم اوبذعتسا حبصلا

 دحسملا لأ ناکو دحسملا يف م نوتظي موها ناكف < ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةنوعم رأب يف اوبيصأف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر عهنعبف « مهيلعأ يف مهنا أ نودظي



 14۷ رک اسع نبا رات

 اوناك مه حيحصلا يفو « و ل هعم ثعب نأ قاحسإ نبا ةياور يفو

 يب ا“ ورگ نب رذنملا مههلع > حيحصلاو وه حيحصلا يف يذلاو ٤ نيعبس

 مثالضفو مراخو نيملسملا تادان نف اوناكو 23 توكل اب بقلملا ةدعاس

 < ميلس نب ةرحو رماع يب ضرأ نيب يهو ةنوعم رب اولزن ىتح اوراسف « مهئارقد
 ثراحلا مبحرس يف اوثعبو < مروبظ اوحرسو كانه اوركسعو ريل لع اولزنف

 باتكب ملس مأ اخأ ناحل نب مارح ا 26 یر نا ا ولاا

 رمأو < هيف رظنب ملف ليفطلا نب رماع هللا هدع ىلإ ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 برو تزف : لاق مدلا ىارو هيف اهذفنا الف < هفلخ نم ةبرحلاب هنعظف الجر

 لجأل  هوبيجي ملف نيقابلا لاتق ىلإ رماع ينب هدوفل هللا ودع رفتتسا خ٤ ةبمكلا

 لبق جرخ ءآرب وبأ ناكادقو « كلذب هارب 'ايأ"اوربخيا نأ اوبأو © آرب يأ راج

 الف ماسو هيلع هللا اع تاتا راجأ دق هنأ مربخأف < دن ةيحان ىلإ موقلا

 ليفطلا نبا ىلع ر ماع 8 الف « آرب يآ راوج 0 نل : اولاقف 6 ممل اوضرعتي

 « مييلع هوس أو هعم اورفتف < ناوک ذو لعرو ةيصع ميلس نم لئابق مهيلع خرصتسا

 اوعبتاف « ناحل. نب مارح ينعي هدحو اذه لتقأ ام ناب فلحأ : ليفطلا نب رماع لاقف

 کا

 باحصأ لبق ىتح موقلا ل اتاقف ٤ مورثاكو موقلاب ماس E تطاح أف 1 رذنملاو

 كانم تئش نإ : هل اولاقف ٤ ورع نرذنملا يقبو ماسو هيلع هللا ص هيا لرش

 E مارح لتق. يت یت نامأ کل لقا Es يدب نطعأ ن ها : لاقف

 ا مارح ع EEE وح هونمأف <« کراوج نم
E 

 بعد قبو تول یت چ ملسؤ هيلع هللا یلص هللا لوشر لوق كلذف « لتق ىتح

 ل نب ره هاع هلتق یح E يقبف 3 ىتقلا نيب خم تیرا هنإف راحتلا نب ديز نبا

 موقلا ميهقلف 5 يف اوابقأن < ميهيحاص او اا دق موقلا اود جو

 مياتاقف < مراوج نم هيلإ او

 ةا اذك E RAS حرجلا لمحي نأ ثانترالاو « قدنحلا موي

 يوشتلا: مآ او ARL ENE هرا تيثرلاو « حارجلا

 لتق : نالوقب العجف < ةعقولا عضوم ىلع موت ر يااا ايأرق حر مسلاب ةصلا نب ثراحلاو

 اذإف ضرأالا نم رشن ىلع ايفوأف < دج ل أ الإ انباحصأ لق ام هللاو ء انباحصأ هللاو

 ئرأ: لاقف 9 ىرتاام: ورمل ثراخلا لاقف « ةفقاو ل ريا اذإو < نولوتق“ اهب احصأ

 a لاقف « ربخلا هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىتلأنأ



 ت ۱۹۸

 مهنم لتق ىح ثراملا مهلتاقف موقلا ايقلف البق 1 را لف نطو نع اجلا

 عنصن نأ بحت ام : ثراحلل اولاقو < ةم ا ااو ادا عنا

 « کتذ ينم تئرب ع٤ مارحو رذنملا عرصم يفوخابأ : لاقف كالتق بحضن ال انف 9 كب

 ىتح هولتق امن < لتق مث نينثا مبنم لتقف مہلتاقف ا رانا كيلا ناري

 مههدب أ يف ريسأ وهو ورمعل ليفطلا نب رماع لاقو ٠ اب هومظنف حامرلا هل اوعرش

 < عجرف هقلط او هتيصان زجف“ اهنع رح تن اف ةبقر قمع همأ ىلع ناك دق هنإ : لتاقب ل و

 + اجو ةرحش لظ يف لزن ةنيدملا برق داو وهو ةانق ردص نم ةرقرقلاب ناک الف

 رات باصا هنا یری وهو اهب كتف امان الف < هعم الزنف بال يب نم نالجر

 الق ر ل او لع ها لک های لوسر نم دبع اممم اذإو < |

 يلع نيايعق كلك دق ا لعف امم سو هيلع هللا لص هللا لوسر ربخأ مدق

 كا SEN ETON E هك اع د لالا

 ب لح امم[ اسو هيلع

 يح انقل“ أل يبأ لمه اذه : لوقي لعحف ةدحاو ةايل يف هلكو < ةملسم نب دمع

 FIRE كلت حبص يف حبصلا نم ةعك رلا دعب مهتاتق ىلع اعدو < اهراك اذهل

 ثعبو < دن REA م بادم 4 « ةنوعم راب باحص اب 1

 رضع لع كتأطو ددشا مهللا : لاق < هدمح نمل هللا عم : لاق الف « ربا ابيف

. 0 
 3 هلوسرو ۵ا اودع مهإف ةيصعو ناوک دو لعرو عزو ناجل یب كيلع مهللا

 نب ةملسو دلولا نب دلولا 5 مبللا < ةراقلاو لضعو نايل يندب كيلع ملا

9 03 E: 

 ساو « امل هللا رفغ رافغ « اا رم نيفعةتسملاو « ةعبر 0 نب ب شايعو ماشه

 < حبصلا ةالم نم اهثم يف رف ةرم ةرشع نم ا دحس م“ هللا ا.
 ء

 موي وعيس نوعبس نط ا و 57

DRاد ا ٤ نوعيس 0 نوعيس 30 ل  

 ٠ .ةنوعم رثب ىلتق ىلع دجو ام ىلتق ىلع ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر دي لو

 انيقل انآ انموق اوغلب < خن ىتح هانأرق الارق مهيف هلل كتان ليغ ا ناکاو

 ع6 هنع انيضرو انع يضرف انبر بعالم نب ةعيبر قل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ |
1 
1aحرب ةنعط وأ فيس ةبرض .اهتفقن :٠ لاقف 2 كيبأ ةمذ تلعف ام : هل لاف ةت ألا  > 



 1۹۹ رک اسعنبا خيران

 « عدص امو ليفطلا نب رماع لمي كحق هابأ ريخأف ةعيبر جرخف « من : هل لاقف

 ا ق واک ا2 تک ف

 هدد فک یف شا بل لا ا ما نم ءامر لعل ناك اک اک رعاع يب

 سانلا حباصتو « هلتاقم اط سراب هنعظف هل لمح ىلع وهو ًارماع قحلتو هل ًاسرف

 ا ا تضقن : ةعيبر هل لاقف <« ينرضت م ان ا ليفطلا نب رماع لاقف

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ٤ هلعف اذه يك نع توفع دق: ليفطلا نبا لاقف

 ناسح لاقو .: ليفطلا نب .رماع نم اح بلطاو 6« رماع ىنب دها ہللا : ملسو

 : ةنوعم رب ةعقاو يف تباث نبا

 مه ناتدللو ا: تدمر قر طوقا بلل هيدر عل

 دعس نب مكح دجام .كلاخو

 نش متناو

 ا جا اك

 1 .٠ 8 .٠

 وتب هبا  صخو 5 يبا ع ردغلا <

 مهلبح اونا ليقع . نم لبي اوده و

 2اا نإ ام اط د

 ىدسالا الو :

 E E OL "أع دلو

 تالا يقدزا ذا ال ل AEA Bl € راع

 0 ا E EK قشمد نكس هلع هلع لان

 : ناقة رحمت نب سنوي عا طفالا جرخأو * ةشئاع

 ا | اوشن (ملسوة هيلع هللا لص اقا لر الام

 ل و 8 هييشافن 6 ل رشا : لاقف عضتملاب الو عفترلاب سيل

 دس إلا غدألاو « ةوسح يف هانعم عضتلاب الو ع جرب اا سيل : هلوقو < ملسو هيلع



 بيذه
 نأ رماع ن رڪ هرم ن ۰ هلا دبع ىلإ HS ا ٭ هانم نبا هاورو < ازا

 SL محرلا يف ردقي ام: لاقف لزملا ن رع ملسو هيلع هللا ىلص ي ینا لاش لك

êلاقف حب رط وهو راذلا موي کا نإ ڻاور رم ارماغ نأ يناربطلاو  

 ناورم نب كلملا دبع امف « كيلع تزهجأال يح كنأ ءاقرزلا نبا اي ملعأ ول :

 < ملسو هيلع هللا یلص هلا رس يشب ف ا اعقل ا ل ع

 كاملا ديعنأ اتي هنعو * مېئیسمنع اوز واو نس نم اولبقا : لاق 2 كاذامو :لاق

 هبو هءاجف < ناثع رمأ يف ةدح هيلع مب تناكو « مرحي نأ دارأ دقو هيلإ لسرأ

 نع هلأس م ٤ هدجي ام ضن متم[ فهذإ ئ هملكم+ كاللا دع لزي ملف « ديدش قرف

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر يده دئالق لتفأ تنك : ةشئاع تلاق : لاقف يدملا

 ٠ نيعباتلا يفمهذعإ هدعو « ةباحصلايف هدنم نباو دعس نبا هدعو ٭ ”يشنم مرحي الف

 هتباوزي هيل ظفاحلا دنسأو * (ثدحم ناك. يدزأألا رىم ا نب 26 ماع ع

 نع ملسو لا لص ا تا لاق هنأ تماصلا نب ةدابعيل !هدنسإ عیکو نع

 ايثورلا يه : لاق <( رخ الأ ينو دلا وا لا يف ى رشا A DS J لوف

 “هل ىرت وأ ملسملا اهارب ةحلاصلا

 يباحصلا ينانكلا ليفطلا وبأ رباح نب ريع نب هللا دبع نب ةلثاو نب 266 رماع ي

 بلاط يبا نب يلعزعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نع ىور ٠ اتوم ةباحضلا رخاو
 ريرج نع ظفاحلا دسنأو ٭ نيعباتلا نم هريغو يرهزلا هنع یورو « هتعيش نم ناكو

 ضرأألا ىلع قبي ملو ملسو هيلع هللا ىلص E RE هنع مزاح نبا
 يلم ضيافكأر :لق 9 أب تیک : دربال لاقي _اعيخ هلو دما

 دمحأ ماموالا هاورو ٤ ملسم هاورا ٢ ببص يف يوهم هنأك يشم اذإ « ًادصقم

 ظفالاجرخأو ٭ .ظفللا e : هد كلم شیان ناك ل ظفلب هنع

 < + مقي ةنارع اب ملسو .هيلع هللا ىلص ينلا ناك : لاق هنع ىلعي أ قيرط نم

 ايتلار طلق مس تند الف ومدي ةأرما تابقأف « ريعبلا وضع لمحأ مالغ ذئموي .انأو
 * يقييبلا اورو ٠ كالا عادلا اولاقف 2 هذه نم تاأسف < هيلع تسلجف هءادر

 هيلع هللا ىلع يتلا تیار لاق د الا ماموالا قيرط ن مآ ظناخا جرخأو

 ا ٠ هنححب زجحلا م ملتي ةقان ىلع تيبلاب: فوط باش مالغ انأو ملسو

 ةا لع لح لطلاب نأ ادن نحرلا دبع ىلإ .ظفاخلا ديسأو ٭ ىلعي



 ۰آ رک اسع نبا خيرات

 :هل He  هرضح نم ينكلو ال : لاق 9 ناه ةلتق نم تسلأ : هل لاقف
 امأ : ةيواعم لاقف < رامن لاو نورجابملا هرصني مل: لاقف 9 هرصن نم كعنم امو

 هزرضن نم نينمؤملا نيمأ اي كلعتم اق : لاق 9 هورصني نأ مهيلع ابجاو هح ناكدقل

 مث ليفطلا وبأ كحضف 9 هل ةرصن همدب ياط امأ : ةيواعم لاقف + ماشلا لهأ كعمو

 : رعاشلا لاق اك ناثعو نأ : لاق

 يداز ينتدوزام يتايح ينو 2 ينبدتت توملا دعب كني هلأ ال
 زوحعلا لك : لاق 9 الع كلكم نمارهدلا كل“ وا لاق

 یوا ا او ا كيج فيك: لاق ا5 «بوقزا خيشلاو « ةالقلا

 1 ماهل شيعي ال يتلا ةالقملا ٠ ريصقتلا و وک ھا اسا كاف كل ىمرأ

 ماقأ خ٤ ةفوكلا ليفطلا وبأ لزن : طايخ نب ةفيلخ لاق * هل داوي نأ سكي ا

 < ةئامو عبس ةنس تام : لاقبو ٠ اتوم ةباحصلا رخآ وهو ةئاملا دعب تام ىن- ةكم

 نبالاقو ۰ ةثاملا دعب ينعي رشع ةنس : ليقو < عبس ةنس : ليقو « نيتنثا ةئس لاقيو

 « اشتم ناكو « ثيدحلا يف ةقث ناكو ديلا نادك ا نك نام لع

 1 هوخأ لاقف جاجا يد و يدنكلا ثعشأألا نبا عم ليفطلا هنبا لتقو

 امم ةده يبتكر كلذ دهف ابعشلاف محلا يلع ليفط ىلخ

 + تام ىتح ىكبف تببلا اذه ةنيق ايف تف ةبدأم يف يعد ليقطلا ابأ نأ ىوريو
 شا قردان" عانس اختك رذلأ :ةالا وبأ يل لاق : عيبج نبا لاق
 : هدنم نبا لاقو ع اذه يراخبلا ححص دقو « د ماع تدلوو « 5 هلع 0

 * ثيدحلا لهأ نم ةعاج هتبحص تنثأو < عادولا ةححيف ملسو هيلع هللاص يلا ىا

 لق « رازإالا يلع تددش دق < ردب موي ر االغ تنك <4 لاق دنا هنغ ظفاخلا ' ىوزو

 « عيج نبا لاا خيحصلاو < مهو اذهو : ظفاحلا لاق < لبسلا ىلإ ليلا نم محللا

 نيرشع نم اغ يورو ٠ ةبحص هل : يدع نبا لاقو ٠ ةددعتم كقاعأب هدكأ

 « هلهأ لضفو هلضغب هلوقد هنع هللا يضر يلعب هلاصتاب هنومري جراوملا تناكو « اًثيدح

 بوقعي نب دمحم ليقو < هنع ةيأنزلا زوكش وول كو« ىلا هتیاور يف سلو
 * عيشتلايف طرفي ناك هن ال : لاق 2ليفطلايبأ نع ةياورلا يراخبلا كرت مل : مرخأألا

 نبا ىلع ناوفص نب هللا دبع لخد : لاق يضلا نارمع نب رماع ن رع ظفاحلا ج ا

 : رعاشلا لاق اك ماو تنأ هل لافق ا 7



 بیده ۲

 نيد الو ايند ىلع كنم كبن ال 2 ةحئاج مايأالا نم كبصت نإف

 سانلا هقفي هللا دبع باطما دبع نب سابع انبا ناذه : لاق # جرعأ اي كاذ امو : لاق

 هللا دبع هتطرش بحاص لسرأف < كلذ هظفح أف 2 كل ايقبأ اف < مهمعطي هللا ديبعو
 دبع هللاقف < قارعلا لحأ نم اكيلإ يوض نمو اج ينعادر : ايل لوقي عيطم نبا

 : نيلجر ی يزاول هللاو : سابع نبا كال لوقي ريبزلا نبال لق : هللا

 : لوقي ليفطلا وب أ أشنأف 7 عف نيله يفرك لضفاكي اط لبد لع بلاط لجر

 انيكبتو تيجاعأ(2)ىتش بوطخ o فيك يلايللا “رد هلل

 انيبلي ايندلا نرع ريبزلا نباو ريغ نم ماي ألا "تانحت: ام..لقمو

 ET انيسكي و اعف اقف ابق نبا لا انككأ

 اک وعام اار فاع ايدي هس راب د اال

 انيش اذإ انئش يذلا اهن لانن اعباب ايدلاو ملعلاو نيدلاف

 ا وتو انيف مهذۇتو ائم مهعلتو مهم EE مف

 انيقابو ٠ اديضاما ةياا ادب تفشك يذلاروالاوهلوسزلا نإ

 ااا قو اال لفقر در ا هلل عا انزخأ

 انيد هب ىلوألا:الو اريبزلا أنبا اي 25 دا ا و

 انيكق ضرأالا نالو زعنيدلا يف ٠٠ مهضغبب ىزخأ نم هللا يزجي نا

 :«ليفطلاايبأ لش نمو
 راك مهلا راك هاو دب ییا كل لج اوا دانك اد ف اغا اشو

 : اأ هلو

 عزاون يوحن جاوزألا نم نهو هيف خب او ااش يننوعدبأ

 عئاقولا ينتييش ENS يلع تعباتت ننس نم ي ااا

 نب دمت نب ردكم ع نع ثدح .* فيلا مزاح وبا ىج نإ 26 رماع 6

 سبل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ يقلب : لاق ردكتتمل
 ماشه مجرتملا ركاذ * فحملا يک ال یار الأ بونذلا نم ينم :معنلا

 IE اشا ثيداحأو ثيدحلا اده اد زو ان" نیلا اشم يف راع نبا

 هنأل الج یی اهنِإو < رصم لحأ ىعبات نم دارم ىلوم لمح 3 نماع 0

 اس االف 3 يالا نا لداحتف < رصم لهأ يف ةدواعم ىلع دفو



 e رک اسع نبا خب رات

 لكب هللا دبع ابأ ای ملكت : رتسلا ارو نم ناكو ًاريع رءاع ىدانف < ورع مالک لع

ES EBE SA J EE I ESهاج نار  

 ةيواعمىلإ رصم نم دفاولا ناكو < مسالا اذهب يمسف « لمح رماع تنأ لب : لاقف

 < نيام ف ناكف م افلا | ىف افلا ةرواسم هل علبف < ركب یان دم لک

 نم مدقو ٤ فنم ةروك نم (9) قدس ةيرق هل تناك و « اهلك حم يلاوم ىلع هفرعف
 ماشلا مدق « ةينيمرأ لهأ نم هنإ لاقيو « رصم حتف دبش ىتح هيلاوم عم نحيا
 راسم « المجال نو لس اف مالس الا يف بغرف أمم صاعلا نب هرعو اعدل رمح نم قاقزب

 ٠ كواموهوالإ حتفلارءاع دبشي مل : ةرسيميلأ نبا لاقو ٠ رصمحتف دهشف ور عم

 ذئاع هما نم رك ذ

 نب ذئاع نب سيردإ نب هللا ذيع لاقيو < هللا دبع نب هللا 26 ذئاع

 يف قشمد يغاق ينالوا سردإ 5 نيكل نبا ندا لب ممل نب هللا دي

 ٠ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح يف نينح ماع دلو < ناورم نب كاللا دبع مايأ

 ياو ناملا نب ةفيذحو يرعش ألا ىسوم ياو رذ يبأو ءادردلا لأ نع یورو

 مزاح EF يرهزلاو لک هنع یورو ٠ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو « ٌةريره

 ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر نع 03 2 نع هنع ظفاحلا جرخأو #3 مريغو

 « يسن ىلع لظلا تمرح يفإ يدابع اي : لاق 0 ىلاعتو كرابت هللا نع ليربج نع

 < راهنلاو ليللاب نوئطخت نيذلا ك2 يدابعاي « اوملاظت الف مرح مكتب هتلعجو

 مكلاك ي دابع اي« مكل رفغأ يفور فغتساف « يلابأ الو بونذلا عل رفغأ يذلا انأو

 هتوسك نمالإ راع مكلك يدابع اي « مكسممطأ ينومعطتساف هتمعطأ نم الإ عئاج

 مكدجو تاس مرخاو مكللوأ نأ ولا يدايع اب «٤ مكسك ١ يوسف

 نأ ول يدابعاي « ايش يلم نم كلذ صقني مل مكتم لجر باق رحذأ ىلع اوناك
 كالذ در كلم لخرنلق ن 3آ ےل اوناک مکنجو او ؟رخاو مكلوأ

 يف .اوناك مكنجو مكسنإو مرخاو مكلوأ نأ ول يدابعاي « ايش يلم يف

 يكل نمكلذ صقني مل لأس ام مهنم ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف دحاو دبعص

 يم امن ىداعاب < ةدجلو ةي طرخلا نف نإ وحلا ضعف ل 3

 ريغ دجو نمو « لجو زع هللا دمحبلف ًاريخ دجو نف « مكييلع اهظفحأ مكلاعأ
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 ا لاف ا آوا ل اف ا نمرو كلذ
 ادت اذار را ااا دع نإ اوا الأ ناک + زيزعلا دبع

 يبأ نع ا  SLلاقو قشمدلا رهسم يأ نع يناغدلا قاحسإ

Îاظفاحلا جرخأو + اذه رذ يبأ تانك نمای رشا ماشلا لهأل  

 ةبلعث يلأ نع سيردإ يبأ نع يرهزلا نع يوغبلاو < ام ا e يبأ قرط نم
 اذإ : کالا لاقو ٠ تأضوت اذإ : لاق ملسو هيلع لالا هنا لرز نأ یا

e |انكم يوغبلا مماقلا 2 0 رثو ا م رانتساف  

 يبأ نعود اإ < هيف طلغو « ةبلعن 5 نع ثيدحلا اذهب 1 لاک انندخ

 عج هاورو < باوصلا ىلع كالام نع يور دقو « لاق ذو : ظفاللا لاق“ ةريره

 مث « رتويلف رمجتسا نمو « رثتت بلف أضوت نم : ظفلب ةريره بأ نع أطوملا ةاور
Îنك لس زل  LE E E 

 رمجتسا اذإو « رشتسيلف كدحأ أضوت اذإ : اهشعب يف هظفاو هتداع يه اك باوصلا
 : : يلجملا لاق + ءارفلأ لعب وبأ اذك و اضِيلأ ةربره ىلأ ن ء ملسم هاورو « رثويلف

 وأو ل نبأ هقثوو « ةقث ىعبات يقشمد LR 1ك ا دبع نب ذئاع سردإ بأ

 لاقيو نينا ةنس تام : lg نبا لاقو ٠ نيعم نب ىبحيو يئاسنلاو متاح

 +.« ًاذاعميقل ل له هيف فلتخا « فلأ ريغ هللا ذيع : 10 هل

 نم ا يقل هلا يور دقو « هقلب : هلآ ىلإ ثيدحلا لأ نم ةعامح با

 نديلا مهيلع مدق اا نأ دبع لا ماءرالا قيرط نم مخل 5 0 : هوجو

 «اهتيب يف مابأ تک رتو «رشعانثا امل نونب اهعم نالوخ نم ةأرما هيلع تمدقف
 نيكلمم اهني نم نيلحرو دام. لع تمارا اق < هبل تعمتجلا دق يذلا مرغصأ
 لص هللا لوسر ينلسرأ : ذاعم لاقف 7 لجرلا اهمأ انيلإ كلسرأ نم : تلاقف اهيدضعب
 هللا هللا لوسر لوسر تنأو 9 هللا لوسر كلسرأ : ةأرملا تلاقن« لسو هيلع هللا

 : تلاق 9 تئش امت يلس : ذاعم اهل لاقف هللا لوسر لوسر اي يد الفأ ٤ ملسو هيلع
 0 : ذاعم اهلاقف 7 هتجوز ىلع ءرملا تح ام ينئدح
 تضر امو : ذاعم امل لاق ? هتجوز ىلع لزا ا للاب كل 0

 و ل تلاق 9 هللا يقنتو يعيطتو يعمست نأب
 دانت ف يذلا داعم اه لاقخ“ ا و لر ابا تک ينإف



 ف رگ اسف نبا خي را

 هن رخشم تدجوو ٤ هنا قوش دقماذجلا ثدحوف هيلإ تعجر اذإ نيعجرت كنأو هديب

 نع اهنمو ٭ ًادبأ هيتغلب ام هقح يابت يكل كيفب اهيعقعتلا ع« اندو اسي ناليسي
 نب نأ, اذ لفى شد دحيسم تاخد لاق ,سيرتدإ لأ: نع مزاج تأ نع كلام
 نع اءردصو « هيلإ ا يش يف اوفلتخا اذإ هعم سانلا اذإو < ايانثلا قارب

 دق هتدجوف ترحه دغلا Ms ليج نب ذاعم اذه: ليقف: نع تأسف« هيأر

 لبق نم تئج مث ٤ هتالص ىفق ىتح هترظنناف يلصي هتدجوو «6 ريجهنلاب ينقبس
 هللا: تلف“ هلل: لاق < هللا كبح أال ينإ هللاو : تلق من هيلع تملسف هبجو
 هيلع هللا للص هللا لوسر تعمم نإ رشبأ : لاقو هيلإ ينيذجف يئادر ةوبحب ذخأف
 « كيف نيسلاجنملاو « "يف نيباحتملل يتبحم تبجو : ىلاعتو كرابت هللا لاق : لوقي ملسو

 ذاعم ينتاف : لاقسيردإ ابأ نرخ هجو نميورو * كيف نيلذابتملاو < يف نيروازتملاو
 كلذ دتسأ هنع ثدح اذإو « ذاعم نم عام هل حصي مل سيردإ وبأ : ةعرز وبأ لاقو
 رع نم سيردإ وبأ عمسي مل : يراخبلا لاقو ٠ يديبزلا ةريمع نب ديزي ىلإ
 ام : لاق وأ «هلفم تيأز ام : لوحكم لاقو ٠ ماشلا لهأ ءابقف نم ناكو « نبش

 ثدحو « ءادردلا بأ دعب ماشلا لهأ ملعأ ناك : ديغس لاقو « هنم ملغأ تيأر
 + اهل ينم ظفحأ تنأو اهترضح دق + ةباحصلا نم لجر هل لاقف يزاغملا يف موي
 : سيرد وبأ لاقف « كتشطخت ام ةالالخ تين نإ ن ميلا لهأ اي : موي ةيواغم لاقو
 تارک دال اما سيرد ! وبأ لاقف « دالوألا ةرثك و ةدحلاو دوجلا : لاق 7 يه امو

Eتألم انبوأق نإف ةدحلا امأو < فلحلا نسحب لجو زع هللا نم انتفرعمل كلذف  

 « انئاسن نع كلذ لزعن انسل انإف دالوألا ةرثك امأو < عضوم رشلل هيف سيلف ًاريخ
 نم لضفأ ةدالقب وما دلقت ام : لوقي ناكو * كاف هللا ضضفي ال تقدض : لاق
 هللا کمر اوفع : لاقو ٠ لع ىلإ لح نم ريخ يش ىلإ يش * جاتحا امور“ ةئيكس
 نمت ريخ ركسفتف رظن نم: لوقا تاكد محلا ضعت تح طق موق ءآن فع ام هنإف
 الإ بهذي نأ هنايإ ىلع فاخي الضرألا ربظ ىلع را نم ام * لاقو 2: تحيعتفاَرظن
 ينحت ران دجسملا يف ىرأ نل : لاقو ٠ ماركلا سلاحم دجاسملا : لاقو ٠ بهذ

 ناوم نب كاللا دبع نمز ىف سنردإ اتا + ريغت ال ةعدب ىرأنأ نميلإ ا

 "تين يقيس ا( ةفيلخ لاقو
 تنك: لاق عفان نع مادقملا نب معطملا نع ىور + ديعس نب 36 ذئاع لي
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 بيذهت 0
 له عنك : اغ وا لدعف ءاعر رماز ایا

Eص هلا لوو كنار اانكتنم : لاقو قيرطلا ىلإ عجرف ¢  

 لعف ملسو هيلع هللا

 ةدابع هعما نم رک ذ

 ةلوعج نب جای نب ورم نب ةلظنح نب 4 E ةوأ نب 6 ةدابع 96

 4 يقشمد هنإ ليقو ؛ ينبرسنقلا يريمحلا ديلوأإ ا رماع نب ريغ 5 ثراملا نبا

 نم ظفاحلا جرخأ * ةيذاعم عم نيفص دهشو « ةبحص هل : لاقيو < يصمح هنإ ليقو

 ةالصب اودربأ : لاق 0 ملسو هيلع ا وتلا نع هنع يلاربطلاو مامت قيرط

 iy ورم نع مجرتملا ةدابع نع هاورو ٠ مف نم را ةدش نواف روظلا

 . خج خف نم ر ىلا ةدش نواف راحلا مويلا يف روظلا ةالصب ا : ظفلب ةسع

 يف مجرتملا ةعرز وبأ ر 57 ذو ثيدحلا“ 1 ملا دتشا اذإ : ظفل يفو

 : هدنم نبا لاقو « ةيناثلا يف عيمس نبا هرك ذو ٠ ةباحصلا يلت يتلا ايلعلا ةقبطلا

 افراد فرك ذب ل“ معن وبأ لاقو < ماتلا لع يف هداذقو هعبحسصت ف فلاحا

 ٠ نيمدقتملا نم ينعب ةباحصلا

 نب ماس نب منغ نب ةبلعت نإ سيق نب رهف نب .نسبق نب. تماصلا نب € ةدابع غ0

 هللا لصدللا لوسر بحاص يراصن ألا ديلولا وبأ جرزلا نب فوع نب ورم نب فوع

 امحتف لبققشمد لخدو « ماشلا نكس ٠ ةبقعلا ةليل يق رشع ينثالا دحأ ملسؤهيلع

 ملسؤ هيلع هللا ص هللا لوسر نأ ةدايع نع سنا نع ظفاحلا جرخأو 2# هدعبو

 3 لاقف هنم تحلتخاف نالجر ىحالتف ردقلا ةليلب مربخي نأ ديري وهو ةليل تاذ ج

 كلذ لعلو « ينم تجلتخاف نالحرلا ناذه ىحالتف ردقلا ةليلب كربخأ نأ تدرأ نإ

 چ ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا يف < رخاوألا رشعلا يف اهو طاف < مك ًاريخ نوک نأ

 الغم بهذلاب بهذلا : :لوقيملسو وهيلع هللا یلص هللا لوسرتمعم : لاق ضبا | ةدابعزءو

 ادب لغم القم رمتلاب رمتتلاو < ديب ادب لك اقم ريعشلاب ريعشلاو < داوا 3

 < ايش لوقي الآ اذه نإ :”ةيواغم اقف * ديب ادي لغم الثا حلملا ركاذ ىح ديب

 نب ٹراحلا نعو * (0) هذهركضرأب نوک أ نأ الإ يلبأ م هللا ينإ : ةدابع لاقف
 مسو هيلع هللا ىلص هللا ي كا ءادردلاوب اا تماضلا نب ةدابع انوع لاقةيواعم



 8 رک اسع نبا خيرات

 : لاقف ةزريإو ايو هيعبصا نيب ةدرق ذخأ هتالص نم غرف الف < مخمل نم ريعب ىلإ ىلص

 اودأف « مكييلع دودرم سمار < سجا الإ هنم يل سلو « مكمانغ نم اذه نإ الأ

 « ةرخ الاوايندلا يف هلهأ ىلع راع لولغلا نيف « ربك أو كلذ نم رغصأءطيخلاو طيظ

 اوميقأو < مثال ةمول هللا يف اولابت الو ديعبلاو بيرقلا هللا يف سانلا اودهاج

 < مظع ةنجلا كارب أ نب كاي هنياف داهجلاب مكيلعو < رفسلاو رضمحلا يف هللا دودح

 يأ ىلإ دنسأو * هوحنب رخأ قيرط نم ظفاملا هاورو ٠ مخلاو محلا نم هب هللا يجني
 يجب انصلاو يراصن الا سوأ نب دادشيقلف قشمد دجسم ىلإ حان ر هنأ يناعتصلاثعشألا

 a الاقف تماصلا نب ةدابع ىلع الخدف : هدوعن انل خأ لإ انب بهذا : هل الاقف

 اراک نشب |: دادغ هل لاقفر« لدو هلا نم ةع تحبض | : لاق تكلس

 لاق : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف < اياطخلا طحو تائيسلا

 هنإف هتيلتبا ام لع ربصو يندمحف اتم. يدابع نم ًادبع تيلتبا اذإ : لجو زع هللا

 : ةظفحلل لحو زع برلا لوقيو « اياطخلا نم همأ هتدلو مويك كلذ هعحضم نم موقي

 رجالا نم كلذ لبق هل نورجت منك" ام هل اورجأف هتيلتباو اذه يدبع تديق انأ ينإ

 نع يوغبلاو. يلبتحلا آرفلا نب ىلعي .يأ قيرط نم ظفاحلا جرخأو + حييحص وهو

 وباو انا ةيباجلا دجسم انلخد امل: لوقي منغ نب نمحرلا دبع تعم : لاق بشوحنب رهش

 جرت هنيميب ءآدردلا يبأ لاعثو « هلاهشب ينيب ذخأف تماصلا نب ةدابع انيفلأ ءادردلا

 لجرلا ايرت نأ كشويف اكلك وأ اكدحأ رمت كب لاط نإ : ةدابع لاقف < اننيب يشي

 اا5 هداعأ ملسو هيلع 0 ناسا ىلع نآرقلا أرق دق نيملسملا جبن نم

 روحي ال دحا ناسل ىلع هارق وأ « هلزانم دنع لزنو همار رح مرحو هلالح لحاو

 قب , دادش انيلع علط ذإ كلذك< شاو تيل راجل یار رر اک الا إ مكي

 اأ مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ : دادش لاقف ء اني اسلجف كلام نب فوعو سوأ

 « كرشلاو ةيفللا ةوهشلانم : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ها ]واسر هوم تععم ام سانلا

 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مل وأ ًارفغ مهلا : ءادردلا وبأو ةدابع لاقف
 دف طال لآ اما لارج قده نال كور دكر نالت نا ءاندخ

 هب انفوخت يذلا كرشلا اذه امث « اهتاوهشو اهئاسن نم ايندلا تاوبش يهف اهانفرع

 نورت أ هل قادصتيوأ هلموضي دألجريلصيادحأ ميأر ول مكستيأرأ : لاق ٤ دادشاي

 هيلع .هللا ىلص هللا لوسر تعمم ينإف : دادش لاق < معن : اولاق 9 كرشأ دق هنأ



 بد دش 1 5
 لاقف ٤ كرشأ دقن يارب قدصت نمو« كرش أ دقق يئارب ىلض نه + + لوقب لسو

 ام هنم لبقتيف « هلك لمعلا كلذ نم هبجو هيف ىف تبا ام ىلإ هللا (9) )دمعت الو ::فوع

 هيلع هللا لص هللا لوسر تممسينإف : دادش لاقف « يف هپ كرش نأ ام عديو « هل صلخ

 هليلقو هلمعو هدسج ناف اًنيش يب كاشا نق عبق ريخانأ : يلاعت هللا لاق : و

 ةدابع دهش : طايخ نب ةفيلخ لاق × يغ هنعانأ « هب كرشأ يذلا دكيرشل هريثك و

 ا ناكو « ةلقاوقلا نم وه : دعس نبا لاقو « نيثالثوعبرأ ةدستامو « ًاردب

 ةبقعلا لهشو < i O ا اا وس

 هيلع هللا ىلص ينلا یاو « رشع ينثالا ءابقنلا دحأ وهو « راصن الا نم نيعبسلا عع

 6 اك دهاشملاو قدنطاو 1 57 دهشو <« يودغلا دنع يبأ نيبو هندب ر

 لاقو + مثال ةمول هللا يف فاخيال نأ لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عیاب ناکو

 دېش : هدنم نبا لاقو + :بيقن وهو يدحأ يرحش يقع يردب وه : نايفس

 تام : کاملا لاقو < نيطسلفب يفوت : لاقيو « ددملا عبر ريمأ ناک < رصم حتف
 ٠ نيطساف *[ضق ىلوت نم لوأ وهو < صمح لزنو ٠ هدادع اهلهأ ينو ماشلاب
 نامل هلو: ةإ زلاتان کک یا لاکو اد سيقتل اد ی ر دم نی افر

 جرخ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نإ : لاقي : يدقاولا لاقو « ةنسا نوعبسو

 مهيلع ضرعف تماصلا نب ةدابع مههف بري را قم داغر نت ع ةت نم

 يقل يذلا مسوملا يف و ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسد جرخ : لاقي و * اوملسأف مالسرالا

 ماعدف « من : اولاقف 2 دوهي اقاحأ : لاقف مهيلع فقوف راصن الا عم رفنلا ةعسلا هيف

 ماعلانم ناك الف < اوملسأف نآرقلا. مهيلع التو « مالسرالا مهيلع ضرعو هللا ىلإ

 ناكو « ىلوألا ةبقعلا يهو « كلذ دعب راحنلا ينب نم الجر رشع انثا هيقل لبقملا

 قرسن الو « ايش هللب كرشن ال نأ ىلع ءاسنلا ةعيب ىلع اوعيابو « اوملسأف مهيف ةدابع
 الو.« انلجرأو'انيديأ نيب هيرتفن ناهزبب يان الو |< .اندالوأ .لعقت الو « ينزناالو

 ناك يش كلذ نم يشغ نمو« ةنلا كلف متِفو نإف : لاق < فورعم يف هيصعن

 0 لاتقلا ذئموي ضرفي ملو « هنع ع ءاش نإو ٤ هبذع ءآش نإ هللا يلإ ر

 ةريخألا ةياورلا هذه ظفالا ىورو ٠ مالسإإلا هللا ريظأف ةنيدملا ىلإ اوفرصنا

 به الو <٠ هللا مرح يتلا سفنلا لتقت الو : ظفل يف ٠ قاحسإ نبا قيرط نم
 الو < ينزن الو اعيش هللاب كرشن ال نأ ىلع هتعباب : .ظفلب ةدابع نع ملسم هجرخأو



 ا رك اسع نبا خي راث

 انلعف نإ ةنجلاب ( اثدعوو ) «يضعنالو « بهتناالو « قحلاب الإ هللا مزح قا سفنلا لقت

 ظفاحلا جرخأو * لجو زع هللا ىلإ كلذ ءآغق ناك يغ كلذ نم انيشغ نإ < كلذ

 يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعياب : لاق هنأ هنع نايفس نع

 انك اغيح قحلا يف لوقن « هلهأ رعألا عزات الو < ءركملاو طشنملاو رسبلاو رسعلا

 رك ا را نك ESO ا

 ونب براح مل : لاق ةدابع نع يقهبلا ركب يبأ قيرط نم جرخأو * احارص

 ىلإ داع ىف يأ نب هللا نبع هرم أب كيت ملسو هيلع هلل ىلص يلا عاقنق

 مهفلح نم مهل جرزلا نب فوع ينب دحا ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 يلإو هللا ىلإ أربتأ هللا لوسر اي : لاقف يبأ نب هللا دبع فلح نم ممل يذلا لثم
 © يال رانكلا فاح نم أرب او ٤ نيَنْوملاو هلوسرو هللا وتا مهفلح نم هلوسر

 2 1 ڪف رچ5 را ت 1

 اوذدخس ال اونم | يذلا اهب اي ) : ةدئالا يف تايآلا تلت يبأ نب هللا دبع يفو هيف

 )م هنو لاس HY + ايا E ها ىراصتلاو دوه

 We ف دعم( وول كَ ED هلوق ىلإ

 51 مکییلو امنإ ,) : هلوق غلب ىتخ ( ةَراَد NEE را

 21 ىلاعت هلوقّىلإ اونم E PREY ةدابع لوقل « ( اونم أ َنيِنَلاَو
 ةدابع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ : يدقاولا لاقو « (نوبلاعلا م هلأ بزح

 كيلاوم نحنو جرزلاو سوأألا نيب نم ديلولا ابأ اي : نولوقي اواعجف عاقنيق ينب ةيلختب

 :ا هل تلقو . ملس هيلع هللا يلص هللا لوسر تئج متيراح امل : ممل لاقف 2 انب اذه تاعف

 < فلحلا يف ةدحاو ةلزنج مهنم ةدابعو يبأ نبا ناك < مهفلحنمو مهنم كيلإ أربأ ينإ

 ادق وزط ارم رک چ ذو دنع درا مذيع امر2 كللاوم فلج نم اتاری :.ايلأ نیا لاقف

 كنإ امأ < دوبعلا مال الا اعو < بولقلا تريغت : بابحلا ابأ اي : ةدابع لاق اهف اولبأ

 ءالجر الاو ليحرلاب ةدابع مذخأ و: عاقتيق تلاقف « أدت هلغ ئارت د معتم هللاو

 رمأ اذه« "0 دیزل Kae eels الو : محل لاقف سيفنتلا اوبلطف

 يف ج رخ ثالث تضم الف « س تنك لوا.« ملول هيلع هللا.قلط شا لوز

 غلبو ةوطقأف ا اال ولا لوق وهو ماشلا ىلإ اوكلس يح مراثآ

 2001 لاق ادا e * تاعرذ اب اوقملو « عجر من بايذ فلخ

 ام چ



 كيد اكل

 نب كجا ليج اكليل لجأ تاجا يأ ر تعفي ملو هيلا لولا لایا

 وأ: لاقف < معن ::تاقف ٠ ةدابع ايب يئابحأ يتايح يلع منكر أ : لاقفب» حت اجب ت

 نم : لاقف 2 هلا لوسر اي نم مث: تلقف< تكس مث يلع رمح غ قيدصلا ركن

 ةحلط أو ليج. نب ذاعمو ةديبع ا دعسو ةحلطو ريبزلا الإ نكت نم ىسع

 فوع نباو دوعسم نباو ءادردلا را 0 ل ةدابع اي كن كل ا

 * راپ نب رامعو لالبو بيهصو نامل يلاولا نم طهرلا ءالؤه م < نافع نباو
 لاقف ةقدصلا ىلع هثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةدابع ىلإ ظفاحلا دنسأو

 ةرقب وأ ءار هل ةلمج ريع ةمايقلا موي يأت ال هللا قتا( ديلولا ابأاي هللا قا : هل

 يذلاو يإ : لاق < كاذك كلذ نإ هللا لوسر اي : لاقف جاؤ اهل ةاش وأ راوخ امل

 كعب يذلاوف : لاق < لجو زع هللا محر نم الإ كاذكل كلذ نإ هديب يسفن

 نمز يف نآرقلا عج : يظرقلا بعك نب دمع لاقو ٠ ًادبأ نينا لع لمعأ ال قلل

 <« تماصلانب ةدابعو < لبج نب ذاعم : راصن الا نم ةسمخملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ين ديل يتكرم زر نير الفرو ءادردلا ادا ةنركاروب او الشك لو أ
 :رمعلاقف « ميقفيو ن آرقلامب هلع نم ىلإ اوجاتحا دقو « ريغك ماشلا لهآ نأ نافل

 زامم جرخف « يلأل مقس اذهو « بويأ يبأل ريبكخبش + اذه : اولاقف < ةنالشب ينونيعأ

 ىلإ دحاو جرخيلف مهنم' متيضْر اذإف صخب اوأدبا : لاقف ادردلا واو ٌةدابعو

 < قشمد ىلإ ءادردلا وبا جرخو « ةدابع اهب ماقاف نيطسلف ىلإ رخ او < قشمد

 نيطسلفىلإ دعب ةدابع راصو « ساومت نوعاط ماع ذاعم تامف <« نيطسلف ىلإ ذاعمو

 يأ أ ليةداب لاق + ابي تام ىتح قشمدب .ءاادردلا وہأ لزي لو اهب تاق

 رع يلاربطلاو ظفاحلا جرخأو د هللا نيد يف هقفت دق ناكو ةدابع لع تاخد

 دادش نب 0 نع نانس نب ىسع انثدح 8 ا انثدح هيوهار نب قاحسإ

 رعأ ديلعأةفلمأ + ةدابعأ ل لاف هتبطحل يف: قوعاطلا» نهارا زفلا«ةيذاغم رك ذا: لاق

 مهسيتحاف هعم راصن الا لاجر تذفنف « ةدابع ىلإ لسا لاا هتبطخ أف < كنم

 سيلا : ةدابع لاقف ۴ كمامإ يعتق هللا قت م : ةيواعم هل لاقف ةدابع لخدو

NE HEيف فاخأ ال يف ةبقعلا ةليل ع  
 +: لاق وينم ةئاقب نع | غدرصتلا يلصف رصعلا دنع ةيواعم جرخ خو مثال ةمول هللا

 يتثدحاك ثيدحلا اذإف تببلا تلخدف ربنملا ىلع اًعيدحكتل ترككذ ينإ : سانلا اهيأ



 ا رک اننع نبا خيرات

 الو ناس الإ ىلع نع هورب مل: يئاربطلا لاق ٠ عم هتان وهف هثم اوستقاف ةدابغ

 نع ظفالا یورو ٠ هيوهار نب قاحسإ هب درفت i ٤ أ الإ نانس نع

 < ھوا فكك اغا الث قاف اعيش هواش لغ ركن ادا نا رۇ دای ةطيق

 كناكمىلإ لحرا : رمح هل لاقف هربخأف 2 كمدقأ ام : رمع هل لاقف ةغيدملا ىلإ لحرف
 نع ظفالا جرخأو 6  كيلع هل ةرمإ الف “ كلاغمأو اهيف ثسل اضرأ هللا حبق

 بيطخ ماقف اًموي نذأف هركسع يف ةيواعم عم ةدابع يبأ ناك : لاق ةدابع نب ديلؤلا

 بضفف بيطحلا غ٠ ىف هاتف هدي يف بارتب ةدابع ماقف < هيلع يغيو ةيؤاعم حدي
 هللا لوسز انعياب نيخ انعم نكت مل ةيواعم اي كنإ : هل ابيع ةدابع هل لاقف ٤ ةيواغم

 «ائيلع ةرثأو انلسكمو انطشنم يف ةعاطلاو عملا ىلع ةبقعلاب ملسو هيلع هللا 5

 < مثال ةمول هللا يف فاخن ال انك اح للبي أد لها مالا عزانن ال نأو

 جرخأو * بارتلا نيحادملا ةاوفأ يف. اوفحا : لسو هيلع هللا لص هللا لوس لاقو

 ةراطق ماشلا يف وهو تماصلا نب ةدابغ ىلع رم : ا ةعافر نب ريم نع اضن أ ظفاحلا

 نم ةرفش ذخأف « نالفل عات رمخ لب ال : لبق 7 تيزأ ? هذهام : لاقف رجلا لمحت

 لسرأف « ماشلاب كاذ ذإ ةريره وبأو < اهرقب الإ ةيواز اهيف رذب ملف اهيلإ ماقف قوسلا

 ىلإ ودفيف تاودغلاب امأ 9 ةدابع كاخأ اع كدنمت امأ : هلا لوقب ةريره يلا ىلإ نالف

 منش الإ لمعدل سيل دجسملايف دعقيفيشملاب امأو « مثرجاغنم ةمدلا لأ ىلع ذسفيف قوسلا
 يع یم ا ا قاف « كاخأ اتع كسم اف « ابيع وأ انضارعأ

 (EFAS كلت ) 3 هللا نإف ٤ لمح امو هرذ 2 ةيواعملو كلام ةدابع اي : هللاقف

 انعياب ذِإ انعم نكت مل : ةريره ابأ اي: لاق © ( مسك ام كل ٥

 3 لكلا طاشنلا يف ةعاظلاو عمسلا ىلع هانعباب < ملسو هيلع هللا "لص هللا لوس

 لرقنأ عز زكا رغ % فورم اب رم الا لع رتسلاو رشعلا يف ةقفنلا لغو

 ا ةعتمنق < بر انيلَع مدق اإ ةرصن أ لو« مال مول هلا يف انذخأت ال هللا يف

 لشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعيب هذبف < ةنجلا انلو اناهأو انجاوزأو انسفنأ هنم عنف

 لوسر هيلع عياب اه ىفو وأ نمو < ةسفن ىلع ثكني امنراف تكن نمف « هيلع هانعياب يتلا

 1 ھر وبأ هاك لف « هيب هيلع عاب اه هل هللا فو ملسو ةيلع هللا ىلح هللا

 دق ةذابغ نأ ةنيدملابناؤع ىلإ ةد داعم تكف« هيفو ةعبتلا ثي دح دمحأ مامرالا أىوزو

 < ماشلا نينو هني يلخأ نأ امإو < كيل هن 7 نأ امف“ هلحأو  ماشلا يلع دتفأ



0 

NNبی كل  

 ةدابعب ثعبف © ةئيدملا نه هراد ىلإ هعجرت ىتح ةدابع لحرأ نأ ناثع هيلإ بتكف
 وأ نيقباسلا نم لجر الإ ايف سلو رادلا يف ناثع ىلع لخدف« ةنيدملا مدق ىنح

 دعاق وهو الإ هب ناوع جفي ملف نيرفاوتم موقلا اوك ردأ دق نيذلا نيعباتلا نم

 يناربظ نيب ةدابع ماقف 2 ةدابعاي كلو انل ام : لاقو هيلإ تفتلاف رادلا بناج يف

 يليسدهنإ : لوقي مساقلا ابأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمم يفإ : لاقف « سانلا

 الف « نوفرعت ام مكيلع و < نورکت ام مكنوفرعُي لاج يدعب کروم

 ةيواعم ينعي الف نإ هديب ةدابع سفن يذلاوف < مكسبرب اواضت الف < ىصع ن ةعاط

 انااا ةدابع ناك : لاق نسا نعو | فرح ناؤع هعجار امف ٠ كئلوأإ ن
 ىشف < كلذ وحن وأ هيف ام ينب ءانوالا عابي ةضف نم ةينآ ىأرف ماشلاب

 ةدابع انأف ينفرعب مل نمو « يقرع دقف ينفرع نم سانلا اميأ : لاقف ةدابع مههلإ

 نم سلحم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس يلإو الا < تماضلا نبا

 دلا: لوقا هدعب ناغمر مص لو ناضمر يف یا لل لا سلام

 ةطنملاب ةطنملاو « ابر وهف داز اف ديب ادي نزوب اًنزو ءآوسب ءاوس لغم الثم بهذلاب

 :لاق ٤ ابر وهفدازاف(2)ديب ديزيفقب زیفقرتلابرمتلاو « ابروهف دازافديب ديزيفقب زيفق

 : ةيواعمدل لاقف هاتأف ةدابع ىلإ لسرأف كلذب ريخأف ةيواعم يتأف < هنع سانلا قرفتف

 « هنم انععمو هائيحص دقل هنم 2 تعمسو ملسو هيلع هللا يلص يبنلا تبحص تنك نل

 يذلا ثيدحلا اذه امث : ةيواعم هل لاقف < هنم تععمو هعبحص دقل : ةدابع هل لاقف

 » هرکذت الو ثيدحلا اذه نع تك ا: ةيو نافل )دع 1 ا 9و رکود

 ايف علب بش دجنام : ةيواعم هل ماقف : لاق م« ةيواعم فنأ غر نإو ىلب. : هل لاقف

 نم ظفاحلا جرخأو < مهنع جفصلا نم م اسو هيلع هللا ىلص دمع باحصأ نيبو يني

 تماصلا نب ةدابع نأ هغلب هلأ دايز نب ديمح نع أ ماموالا نب هللا دبع قيرط

 « ًادبأ مالا اذه رضحأ ال هللاو : لاق اورك ذ ا٠ ناثع نأش نم سانلا ركذ نيج

 ىتح ماقأ م ؟ نافع نم غرف ىتح ثكف نالقسب قلل ىتح ةنيدملا نم جرخف

 هيلع يلصف قيدصلا ركب ابأ رك ذف سانلا بطخف ربنا ىلع ماقف ةيداعم فلختسا

 ال كلذ نم لضفلا هلو تام < هبحاص رث أ عبتاو « هب بقع “یطو هنإ : لاق من

 تافف « كرتو ذخأأ مث« هيبحاصو هيبن رمأ فلاخي ال نينس ينام نافع ثكم غ« هيلع
 ريخ انأو < ينم ريخ وهف < يدو ي طلاخ ىتح تذخأف تيلو « هب ملعأ هللف



 1۳ رک اسع نبا رات

 : لاقف تماصلا نب ةدابع ماقف « ةنج مكتل انأأ ا سانلا ايا ايو « يدعب نم

 « رفأ كلذ نم: لاق “ رانلا كيلإ صلخت نذإ : قاف تارا نإ تيار

 اید نیغ ناتللباا" تراک اشک ات ملعا: لاق غ ةبواعم طرصضأأف « ذخأف هب رمأف

 < منال ةمول هللا يف فاخن الو قرسن الو ينزن ال نأ ىلع عبابت نأ ىلع انيعد 8 اعيلإ

 یلص هللا لوسر تديابو « اهيلعانأأ تيضمو « هللا لوس اي ينفعأف هذه اأ : تاقف

 « لجو زع هللا يف كفاخأأ نأ نه ينيغ يف رة ةيواعم اي. تن الو.« علو هيلع ا

 نعو * لسرأف هب ماف 4 نيتعيبلا نإ يف اذه ناك دق عاق عا ةيواعم لاقف

 هربظ مزلأف < سوطرطنأب وهو ةيواعم ةرجح ىقأ ةدابع نأ سبق نب ورم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعباب : لوقب وهو هبجوب سانلا ىلع لبقأو ةرجحلا
 سم الابل غ دق دوسأألا نب دادقملا نإ الأ < مئال ةمول هللا يف يلابآ ال نأ ملسو

 الأ سانلا اههأ : !لاقف'اهيلإ سانلا تراشأف 6 -لام.نم قسوأ تابقأو ٠ ارام

 © اعيش اهنم مكيطعي نأ ةرجحلا هذه بحال ليام هللاو< رجلا لمحت اهنإ
 دخلا بنج يف اهلش يي (9) ةلبقمأ تناك نإ« ةولأشت نأ مكل لحيالو

 اي٠: لوقي وهو < اهب راج لا لتي لعحف < (9) ةفاصرق هدي يفو دادقملا لجر أف
 رشعم ای :”(موي ةيواعم لاقو * ةرحملا و ىثح « هب كنأش كرامح اذه ةب داعم

 ةجاحلا : ةدابع لاقف 8 شيرق نم مكتاوخإ عم ينوقلت مل مكتل ام راصنألا

J PN SÎلوسر عم ردب موي اهانيضنأ : لاق ۴ مضاونلا لعالم :  

 يلص هللا لوسر انل لاق : ةدابع لاقف « ةيواعم اا م « ملسو غا یلص هللا

 ا ل ئر ٢و هلع الا

 كيانعأ : ةدابع نإ دلا لاق “رفا يحل اةراتصاف لاق « ربان نأ ارم

 اتئج انك تنكف اهتذخأف : ديلولا لاق « انم اهيلإ جوحأ وهف نالف لآ ىلإ

 تعحر ىتح « اهيلإ انم جوحأ مهن نالف لا ا اوبهذا : نولوقي تدل لها

 < ةطوغلا ىرق نم رمد اه لاقي ةيرقب ةدابع رهو ٭ حبصلا لبق ةدايع ىلإ ةيدهلا

 لاق م لعفيل د ااا عطقب نأ همالغ رمأف

 2 !ةدابع لاقو * ع نمشب ًابطح دوعيف سبب هنإذ نمثب نكي الإ هن 1

 ذنم يحاص تام دقو « يل قول ام الإ ! لك الو « ًادفرالإ موق وقأ ال ينورت علا

 هذهب اوبهذا : ةدابع لاقف < هب لها رشع ينا رادلا يف هعم نإو « ةيده ةدابعل

 اف مجرا : هل
5 
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 سمشلا هيلع علطت ام 0 اد ا نإ تاو ناد

 1 هار ٠ صب الو هل عمال هنإ « يلع دك رو نالا اي نأ فا

 م ضيأ ىح مايقلا ىلع ناعأف دفرأ نأالإ ديري ًادفر الإ : هلوق : لاقو يقهيبلا ركب

 «ربكلا نمكلذو هنيل يف ديل اا نم ی املا ديري قول ام الإ : هلوقو

 يش ىلع ردقب ال هنأو هركاذ هب ديري رصب الو هل عم ال هنإو يحاص تام دق : هلوقو

 : لاق ةافولا ةدابع رضح الو * ةأرماب ولخأ نأ هرك أ اذه عم انأو < هفرعي الو

 ناك نمو يناريجو يدخو يلاوم' يل اوعمحا غ « رادلا نحص ىلإ يشارف ار

 نما يلع ياب ماوي را الإ ءآرأ ال. اذه يوی نإ ::لاقف ا « يلع لخدب

 يدي کيإ ينم طرف 0 يردأ ال ينإو < ةرخآلا نم ةليل لوأو < اينالا

 سفن يذلاو وهو < "يش يئاسلب وأ

e e)يش جاز نأ لبق ينم صفا الإ كلذ: نم يش هةن  

 : لاق < طق اءوس مداخن ل ا ٠ اًبدْؤم تنک و ًادلاوتنك لب : اول

 اوظفحاف ال امأ : لاق ع٤ دبشا مهالا :لاق « مت : اولاق 9 كلذ دك رج

 اونسحأو اوأظونف يسنن تجرخ اذإف « يلع ي 5 مكنم ناسنإ ىلع جرحأ < يتيصو

 < هسفنلو ةدابعلا نفغتسي م يلسيف 2 مکس ناسنإ لك لخديل مث < ءوضولا

 ىلإ يب اوعرسأ غ ( ةَالَصْلاَو ريصاْأب اونيعتسا ) :: لاق ىلادتو كرابت هللا نرلف

 قاحسإ نب لبنخ لاق د اوحرأ يتحن اوعضت الو « ارات فرست الو « يل رفح

 ا 0 اا موي صاصقلا هديب ةدابع

 هيدا ناملللا لاكو ١ لاقل 4 نادع ةفالخز ىف ةداع قوت : | رهي ىو
 ا كطعم و دعس نالا ارا نامو داير ابعت, الاولي دلي تا ناك
 ىلع تاياورلا رثك أو : تاق ) ماشلاب ةيواعم ةفالخ يف يفوت ىتح يتب هنإ : لوقي

 ندا سمخ ةئس يفوت هنأ يدع نب مثيلا ىكجو « نيثالثو عبرأ ةنس يفوت هنأ

 ٠ عا هللاو سدقملا تيبب يفوت هنأ حيحصلا لعلو < ىهتنا

 رصم لهأ يعبات نم: ,يزرف اعمل ينيلخلا وج نی لیک نب ¥ ةدابع د

 ةبه نب يلع رص وأ لاق < رصم عتق هوبأ دبشو < جارملا هالوف ةيواعم لع دفوو

 -'ةياور هل'تنلع ام“: هللا

 ثدح ٠ ةيريط يضاق و 7 ولا يدنكلا يسن نب ¥ ةدابع ×

 > ی د ااو ناک < ةيذاعمو ٤ سو أ ند ادشو ب تماصلا ن ر ةدابعو ددان



 15 رك اسع نبا خيرات

 هالوو « قشمد زاتجاو ۰ هريغو لوحكم هنع يورو ٠ نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغو

 ةدابع ن نع هيلإ ظفاحلا دنسأو ¥ ندر ألا زيزعلا دبع نب رمو ناوره نب كلملا دبع

 کاب هايد واش اء: ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق :.لاق هنأ تماصلا نبا

 « ليلقل نذإ يم ءادبش' نإ : لاقف < هللا ليبس يف لسقيف لتاقب يذلا : لاق

 مج توق ةأرملاو «ديبش نوطبملاو < ديهش  نوعطملاو «  ديبش هللا ليبس يف ليلا
 يردخلا ديعس يبأ نع هيلإ يناربطلاو ظفاحلا دتسأو ج ءانفنلا ينعي بهش

 ٭ مكتيدا نابم اف كك ساتم اوملعت : ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر لاق : لاق

 :لؤوقي ثراملا نب سق تععم : لاق هنأ قاذزلا دبع قورط نم. هيلإ ظفاحلا دنسأو

 الار طرفا دلا کمری 0 00 هنأ فاعلا اماه ةنارقأ

 قز اوفو“ لصف | راصق نه «قيتووشو «نآكرقلا مل 0 نسكت فاكرك

 نار قلا أب أرقي هتعمسف ه هبا سن ا إ ىتح هنم توندف لاق ةئلثلا

 ا نم انآ بخو انتيده ْذِإ دعب انبوأ ة غرت ال مورا و

 تان ا ن كف اع ی کارا ا ورو (EE أ نإ

 لعامل تان ميغ EES ةرشع نام ةنس ياشلا ئس نب ةدابع

 © تيغلا مهب لزنتل هللا نإ ةثالث ةذنك يف :كلملا بعقب هدم لاقو“ نورألا

 * يدع نب يدعو « يسن نب ةدابعو 6 ةويح خب اجر ء ادع الا ىلع مهب رصنيو

 < هيلع ىضقف هيلإ مصاخي وهو اهلبقف لسع ةلق لجر هيلإ ىذهأف ايضاق ةدابغ نآكو |
 : لاقف < يلو احل سنلو موق يف تقام ةأرما نع لئسو ٠ ةلقلا تبهذ نالف اي :لاق څخ

 لوأ' : لاقو - مكلئاسم نولأشي الو« ؟ديدشت نودذشي اوناک ام اماوقآ تكردأ

 هب سيل : لاقف اذه ةدابع نع دمحأ مامرالا لئسو ٠٠ ةّعألا لع نعظلا قافنلا

 BESE نادر اد علو رانج وب ینو ا

 ناكو « لکو تلا عم قشمد مدق ( ءايلاديدشتو نيعلا تفي ) 26 ةدابع

 سانلاو قئئاؤلا ىلع ةنحلا مايأ لخدو < ل رفا تاس يو نم دنا احين عيل

 : هل لاقو قثاولا ىلإ ماقف نحتمي نا فاخف < ناحتمالا ف نولغقيو نوبرضي

 :' لاف «نآرقلا يف هل لاقف ؟ نم يق: لاقق' < ةقيلطا هيأ كرا هللا مظعأ

 تام اذإاف © تومي قول لكو قولخ وه : هل لاقف 9 توم تآرقلاو : قئاولا

 < نوت دنا هوجرخأ :: قئاولا ناقف ۴ ناضمز يف سآنلاب يلعب نم نابعش يف نارقلا
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 يف وه سال : هل لاقيف موي لك هيلع ددرتي لجرلا ناک و < نيد هيلع لجرا ناک و

 « انبهوه سال : ليقف بابلا قدف ليالانم ريخ الا كلثلا يف موي هيلع نسلغف < تيبلا/يف

 دحأ ايندلا يف سانلا رشعن اي : لاق اوعمتجا الف < ناريجلاب ثاغتساو لجرلا حاصف

 ةلعافلا نبا اي معن : لاقو < هل قاط نم ةدابع هيلع فرشأف 2 ةعاسلا. هتيب يف وه سيل

 نع. غرف الف < هباكصأ ضعي دنع اموي:ىدختو. | ةعاسلا كتب يف انتل تأ اذ وه

 فلخ اعض : هب ءاج نل تيبلا !بحاص لاقف < جنيذول .هيف ماج يأ لك ألا

 : لاق 4 كمأ رظب : لاقف « كءادف تعج  اهيف شيإو : ةذابع هل لاقف < ةدئاملا

 : لاقف اذه ام : لاقق برطضاف هانفف اًبوص يتنغ : لكوتملا هل لاقو -هب يتضعَأف
 لكلا نوفرخي :/ لاق 2. كاذ يك : لاق < ادوهيلا:ة+ ار قك نيخنخلا ءان يداي اي

 ا

Eڌابع ةعما نم  

 ةفرط وبأ نايرلا ني, 6 دابع 9#
 ١ يالا ةزمح نب ىحيو ا نب ديلولا هنع ىورو .٠ يمخللا ميور نبا

 ۱| جرخ ا قشمد لهأ. نمر هنعب ةاورلا E ا

 ل ابأ تعم : : لاق نيدل نب رفاع ينثدح : لاق يور نب ةورع

 ةنسلا انتباصأف ءابرغ موق انك اننأ مالسرإلل يناعد ام لوأ : لاقرذوبأ ينئدح

 مهب اتال الف < a رابصأ ىلإ سينأ هجا ناكو يخأو يأ تامتحاف
 7. : لاقو يلاخ ىلإ ىشم يلا نم لجر كلذ ىأر الف « انوهرك أو انب اوفتحا
 ل ا ف را ىلإ كفلاخي نأ نأ
 هللا رجح : تقف « ربخلا ينملعأف 9 كءو اكي ام, : تقف < يكسب اًبيتك هتدجوف ىليإ
 وفص انيلع تردک دقلو « انب ل أ دق نامزلا ناك نإو « ةشحافلا فاعن انأ كلذ نم
 ةا زد ىج ياو ىلا تايجاف ى عاتجا لإ ليج الور < ديب انأدتيا ام

SEًارعاش امل نبك 0 نعش الا الع ا يفإ ا  » 

 < هتمرص لإ هتمرض ةحضلا:نب ديرد عفاد 0 جاجللا هب جرخف < لمفت الإ: كلف

 « ديرد ىلع ل تد مع ىلإ اضاقنف « يخأ نم ذا ذئموب ديردل هللا أو

 e 3 نهار ال ربك ١ خيش : تلاقف اا ىلإ اهيلخ ًاديرد نأ تالذو



 IY رک اسع نبا خب رات

 ةكام تنتأ مث: لاق“ ةماعلا ناك < انتم ىلإ. هعمزض ًانمامتفف ؛ةيلغ:اغللذ

 وأ نودع وأ اصاب نأ' يتغلب طقوا< شيرق تالأجر هيلع. ااف اافصلاب تأدتباف
 كاذاوهاه :اولاق ©. هنومعزت يذلا لالا اذه نيأ : تلقف < ًارحاس وأ زآرعاش

 لكب يلع اوبك أ تح ةرجح سبق مهنع تزجام هللاوف هيلا تبلقتاف ٠ یرت ثيح

 ءانبلاو روتسلا نيب تلخدف خلا تيئأ ىح“ ید يلوج رصف ردمو رححو مظع

 اذإ نح وزا ءان نم ؛الإ ًابرشأ الو لك ١٠ل: مزو نيئإلق هلف كمرتنف

 ا « تبلاب اتفاطف ةعازخ نم نالوا كيقأ نا ارق هبل(

 نم يمأر تجرخأف : لاق < ةيلهاملا ف اهنوديعي اوناكأ نانثو اهو ةلئانو اإ

 هللاو امأ ١١ .اتلاق م اعيضتف ر < هبحاص لع اهدحأ العا : تالقف < /زوتسلا) تحت

 اتيقل ىتح اه رثأ وفقأ تجرخف «اتلو مث « اذهب تملکت ام ًاروضح انلاجر ناک وا
 نيأ نمو 9 تأ ام : لاقف ايرع اءرعأ ناک و 3 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 2 «ىباطلا انك شنا ر: لاف ويحل دارا 2 کب امو 2 اع نيأ نمو. ةااقأ

 معن :.اتلاق 2 يش كل لاق -له : امل لاقف < ءانيلاواروتسلا, نيب هانك ارث : اعلاف

 تح تلبقأو < انلسنا مث« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مستف : لاق « ملا الق ةملك

 نم لاقنراكلذ دق هيلع: تلل مي 64 لسو ل هللا ىلص هللا لوسر. تئج

 كربلا .هنيلعا كاان ك et ت نا نمو اعنا نانو 2آ

 ماعظذنإ امأ لاق <. مزمز ,ءام نم : تلقف © برشتور لكرأت حك نيا نم: لآقف

 مث < من : لاق 2 هيشعأ نأ يل نذئا هللا لوسر اي : لاقف ركب وبأ هعمو « مط

 قور ىج يدي اركب هوبا: نخ اوب یش لس هلع هلا ل هلا لوسا چرخ

 نم ٍييزب اناتأأ مركب وہ أ لخد مي“ ركب يلأ بايب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسد

 لاقف« هنمان الما ىتح لكك نو « ابق اضبق انيلإ هيقلي لعجف فئاطلا بيز

 تمفر دق هنإ : لاقف < كيبل : ت ةف < رذ ابأ اي : ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر يل

 ام ىلإ مهعداف كموق ىلإ جرخاف « ةمابت الإ اهبسحأ الو لغ ثاذ ضرأ يل

 انب ام : الاقف ربخلا اهتملعاف ىل 53 تاتا تح تجرخف : لاق < هيف ناخد

 تملعاف ةنيدملا ايتا ىتح انحرخ 3 « الشاف < هيف تلخد يذلا نيدلا نع ةبغد

 ىلض هللا لوسر انيلع مدق ايلف« ادم ىقلن انكلو « كانقدص دق .انإ :.اولاقف يسوق

 ام انملعا دق رذ ابأ نإ هللا لوسر اي رافغ : هل تلاقف هانيقل ملسو هيلع هللا



 تيد 1۸

 .rir 5 > الانا اندهشو انملسأ دقو « ةتملعأ

 : لاقف < انو افلحو انناوخأ هيف لخد ايف انلخدو انبغر دق انإ هللا لوسر اب

 كوش رذاابأ اي : لاقو يذيب کا ذخأ غ < امل هللا رفغ زافغو « هللا اهلاش

 دنع موقأ ينتيأر دقل م : لاق 9كتيلهاج يف هلأتت تنك لح : لاق كاڭ

 ا ا لاف ا اک اود ایر ےب ينيذؤي ىت اناا قازاق للا

 ىلع هللا لغد هللا يجو كثيِح الإ يردأ ال ا لاق هجوتت تنك

 ا ل يجلس حرتملا حو * مالسإالا

 رضح أف ماشه دنع تن : لاقو * ىذارف اولص « ال : لاقف < ديلا انب للصف ج رخا

 ی این لاق i ارات لوک ینا تارا عطنلاو فيسلا

 : ماشه لاقف < ماشح دعب هللا يناقبأ ال : لوقبا الحكم تمعم ينإ نيننؤملا

 ٠ عطنلاو فيسلا اوذر : لاقخ“ من : لاق 2 هع كل

 خانم وج وأ ناكتش 9 ارنا ناعما a »© دابع 3#

 «-يرهزلا هنع ىورو ٠ ةبعش نب ةريغملا يبا ةزمحو ةورع نع ىور ٠ ةرصبلا

 د * كلا نب ناور عم طهار جرم ةعقاو دهشو 4 رح ريغ قشمد مدقو

 نرالا رهو يل دابع نع يرهزلا نزع كلام مامالا ىلإ ظفاحلا

 هلق وزد خالا ا ا ا لا عم داق رخل نقم

 هللا همك ع د E م تاور (a قاف دق قلا

 هلا يلمس لف 'هتبج يك نم هيدي جرخي بهذ م« هبجو لضف
 ينلا ءاحف « نيفلا ىلع حسمو هارو هيدي لسغف < ةبجلا تحت نم اهجرخأف

 لصف « ةمكر مهب ىلص دقو مهمؤي فوع نب نمحرلا دبعو ملسو هيلع هللا ىلص

 الف < سانلا عرف مههلغ تيقب يتلا ةعك ر لا مهم ملسو هيلع هللا يلح هللا لوسر

 يريبزلا هللا دبع نب بعصم لاق : متسحأ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر غرف
 < دايز نع ةلوقا يف ينعي 4 ظفاملا لاق < ايق :أطخن كلام ثيدحلا اذه يف أطخأ

 ةورغ وهو ةريغملا دلو نم لجر نع دايز نب داع باوصلاو < ةريغملا دلو نم وهو

 «ليألا ديزي نب سنوي و جي رج نب كاللا دبعو ناسيك نب حلاص هاورو * لعأ هللاد

E3 ةريغملا نب ةورع نع دابع نع دمحأ ماموالا هاورف حلاص  E 

 لصقم ' سنوي تيدح كلذككو « ةورع نع دابع نع دمحأ هاور جيرج نبا تيدخ



 A رک اسع نبا غي رات

EGA SONE SBE IEE EGE 
 راهدنق ازفف نيسخو ثالث ةنس ناتسجس دابع ىلوت * ( عتطقنملا كح يت أطوملا

 ناتسحس ىلع لزي ملو < دنملا هللا مزهف مهلتاقف عج دنحلا هل عمجف لهدا تبا يح

 يرعزلا هنع ىوز دابع : ينبدملا نب يلع لاق < ةيواعم تام ىتح نينس عبس نم اون

 لامعا نم دورخي يفوت : هريغ لاقو « ةئام ةنس تام : يدايزلا لاقو ٠ لوپ وهو

 * قشمد

 ٠ ليما غببصي ناک املا ئاردا ةر بأ انها فن نإ 3 دابع 0

 تنكسل ةفاللا ماهم نمينعي هيف انأ ام ال ول : لاق هنأ زيزعلا دبع نإ نمت نع ئكحو

 ٠ (نيملسملا روغ نم رغث اهمال ينعي ) نينانيما نيب يربق نوكي ىتح « ةيردنكسإإلا

 ةعقو دېش ٠ يجرزلا كلام نب ةيمأ نب ةسبع نب سيق, نب 26 دابع #
 ةيسيدحلاو قدنخلاو ادحأو اردب دبشو « اهب دهشتساو ةرحملا نم نان ةئس ةتؤم

 ٠ ربو

 ةتؤم ةوزغ دهش هنإ : لاقبو“ ةبحص هل « يراصن الا صعام نب 26 دابع لي

 510 ديا هج رای ف یالتخالا یاس“ ا درفتساو

 سابع هعم| نم ركذ

 قبح رصم ةرعإ ىلع هوبأ هفلختسا - نولوط نب دمحأ نب 36 سانعلا #
 دمم نبدأ هبتاكهيلإ مو « دمتعملا لبق نم اهيلع يلوف « ماشلا ىلإ هجوت

 اويسخف هنوفاخي اوناكهيبأ داوق نم داوق هءاجف “ هل ًاريذوو ةرمرالا ريدم يطساولا

 ٠ ةقرب ىلإ رصم نم راس مث « لعفف يطساولا ىلع ضبقلاو رصم ىلع بلغتلا هل

 سابعلا هجوتو « نيتئامو نيتسو سمخ ةنس رصم ىلإ مانثلا نم نولوط نب دمحأ مدقو

 سابعلا رم أف < هومرك أو هوقلتف اهلهأو ابلماع هيلإ جرخف ةدبل لزتف ةيقيرفإا ىلإ

 سايلإكلذل بضغف 6 مو اسن تحضفو « مهلاجرتاتقف « ةرغ ىلع اهبلهاو تبهنف امن

 ينثا يف سابعلا ىلإ راسو « ةسوفن لبحب ذئموي ةيضانوالا .سأر يسوفنلا روصنمنبا
 مالغب ةيقيرفإ بحاص بلغ ألا نب دمحأ نب ميهاربإ ثعبو« ةيضايرالا نم الأ رشع

 سابعلا رشابف 6 سابعلا ىلع ناشي لا قبطأف < ةيقيرفإ لهأ نم زيك عمج يف هل
 : لكموي لاقو ١< هيف هرثأو هعواالب ندحو < هسفنب دموي« برملا



 ر دېش 3

 يمرف ىلع ودغأ ذإ يرد هَل

 هب سوؤرلا يرفا مراص يدي ينو

 يرڊخ نعو ينع ةلئاس کن

 افن تلأس نإ يلصأ نولوط ل[ نم

 رعتسا برحلا رانو جالا ىلإ
 رذي الو يقبي ال تولا هدح يف

 رك ذلا ةءاصمصلاو ثيللا انأ امف

 كايا ا يل
 ذإ ةديلب یار 1 ةدهانش تنكول ویت تاماق فلاب

 راو ءان ًالاو ثيداحألا يع الإ ردات الم يمت تنيانمل آد

 « ةقرب ىلإ رایو 3 هلاوم ا تياغو: © لبابا زك يع دي دانص دئموب 0

 ىلإ لمحو سايعلا رم 1 هباحصا بْرهف بج هيلإ نولوط نب نعل بأ لظرأت

 | 1 رج یتمارک اذ :اظفالا لاق: !یشمد لزن ی دمحأ راس عب  .ًاديقم:هنن

 5 ةيمسلا تاک ىف [طوسم يدنكلا توقع انب فس ودر نب ك نع و 1

 هترصتخاف رصم

 يملسلا لضفلا 5 ةعيبر نب ا دبع نب دمع نب ا € سابعلا لي

 اك ٠ غابصلا نباب فورعملا

 نم ما هلعل ناغمر ربش اولوق نكلو « نانغمر اولوقت ال : لاق هنأ دهاحجم ىلإ

 هدنس یورو * هبودمح نب كر باحصا نم ن

 ٠ ةئامثالثو نيرشعو تس ةئس مجرتلا يفوت ٠ هللا ءامسأ

 نب هللا دبع نب يلع نب ليعامسإ نب دم نب دمحأ نب 6 سابعلا
 لوحكسم نم عمم باطل نابل اينو كلا يتلا نع ا
 ىلإ هدنس یورو * ES ةيكاطنأو اديصو توریب لخدو < هريغو

 عطقنم لمت لك : .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةيراس نب ضابرعلا

 مون ىلإ رداع يارن هلع هيلع يرجي هنا هللا ليبس يف داهجلا الإ هبحاص نع

 هللا ىلص هللا لوسز لاق : لاق هنأ سابع نبا ىلإ كيانملا

 ثالث ةنسجرتملا يفوت ب هليلو ال نم يلو ناطلسلاو « يلوي الإحاكت ال : لسو هيلع

 ٠ ةالضاف ًادهاز e ةئاقالثو نيعبسو

 لضفلا وبأ سيب نب اص نب دنع نبا اص نب دمت نب دمحأ نب 4 سابعلا 5

 ما ETE لاق هبنمإ هو ىل ا دع يبالكلا

 ةيلبنحالو « للا نم حبرأ لام ال لذ هلام مآ 5 تالكلا ةذه مب

 نيقيالو < لقعلا: نم نيزأ دج الو“ O RENE عفرأ

 و“ ثيدحلا

 ا هدب اض یورو *

 ةخيبص نوأرقيف نوعمت# اار



 اندر رک اع نبا خي راث

 < .ىوملا كرت نف دوجأ مرك الو < ىوقتلا نم ؤعأ ضرشالو « دهجلا نم رسيأ
 « بذكلا نم أوسأ ةئيس الو « ربصلا نم ىنغأ ةنسح الو « ركفتلانم لضفأ لقع الو
 « قتلا نم لدعأ لوسر الو« فولا نم عزجأ ءاد الو < قفرلا نم نيلأ ءاود الو

 « عمطلا لدا < عملا نم ىقشأ ىف يغ الو <« قدصلا نم حصنأ لياد الو

 و نارا ةدابع الو

 لضفلا وبأ ناسح نب نافع نب ماشه نب بهو نب دمحأ نب 26 سابعلا
 دمح أ ويرصنلا رم نب نمحرلا دبع ةعرز ابأ قشندب عمم + يدادغبلا يدزألا

 - ناذاش نب ركب وبأ هنع یورو < ةزمح نب ىبحي نب دمت نبا
 صمحو قشمدب ثيدحلا غو يعاشلا دجأ نب 3 سابعلا 0

 لاق : لاق هنأ هللا دبع نب رباج ىلإ دنسأو * يناهصأألا عيشلا وبأ هنع ىدرو

 لع دخاولا ملسإو < .ريبكلا لع ريغضلا ملسي : ملسو هيلع هللا للص هللا لوسز

 ىلع راملا ملسيو < يشاملا ىلع بكاارلا ملسيو « ريثكلا ىلع ليلقلا ملسيو < نينثالا

 ٠ دعاقلا ىلع مئاقلا ملسيو 3 مئاقلا

 اوامرو نزلا ضعب عمم هنأ عز < يقشمدلا دمحأ نب 26 سابعلا #

 : دشني ليللاب
 قراشو برغ لك يف اهبهاذم تقلعت ىح بحلا اهارب بولق

 قئالخما تود هاب ةقلعم ٠ ادر لاو هللا بحجب عمت
 ٠ ( ةيمانماي ور ناك كلذ لعل : لوقا )

 کور چ ناک درا دیم طاح ليك ب 36 سابل *

 : لاق ا يالوم ينثدح : لاق رساي انثدح : لاق يناسارحلا هللا دبع نب دمح

 يذلاو « معن : لاق ؟9 هتلمح ىلع شرعلا لقثي له : ملسو هيلع هللا لص يبنلا لئس

 ماق اذإ : لاق + كاذ تقو يأ ينو : لاق« هتلمج ىلع لقثيل هنإ قحلاب ينثعب
 ىتح هلم ىلع شوعلا لقثو © لجو,زع هللا. بضغ دعشا مكر ش لإ نوكؤتتملا

 هل. كيربش ,الو يدش هللز الرد الرانأ دي: لوقيف يتمأ نم هبتنلا هبتني

 چنا میا نرم ج لوط زاك اجت لبر ر یخو ھا نسخ نکا
 ظعاولا يروباستلا لضفلا وبأ سرشأ نب هللا دبع نب ةزمح نب 26 نسابعلا

 «رصمب نونلا اذ بحصو < قشمد ىلإ ملعلا بلط يف لجر ٠ نايبو ناسل بحاص



 بیده اليا
 3 ء 1

 وباهنع یورو ٠ ةعامجو دما ماموالاو ةبيثقو هيوهار نب قاحسإ نع ثدحو

 ىورو * امهريغو <« يوغبلا دمع نب هللا دبعو < هنارقأ نم وهو.جارسلا سابعلا

 دختملا: يق ةالصلا + لسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر لاق : لاق ننأ نإ (ةبف

 يف ةالصلاو «ةالص فال ةرشع يدحسم يف ةالصلاو «ةالص فلأ ةئام مارملا

 لشأ:ةدابعلل هللاو :: (لوقي ينانبلا تباث ناكو + ةالص فلأ .تاطايرلا 0

 < هيلع لقثت..اهيف يدتيب ام لوأ كلذ نإ. ::سابعلا لاقف. < تاراكلا .لقث نم

 ةيركسيلا نه ادع لح نوكش ئج الغ تؤعذتينلا ةدص هدبع نم هللا لع اذإف

 تفتلا ول : لوقي سابعلا ناكو * ٠ رلا ديدشلا مونا يق درابلا ءآملا نم ذلأو

 : لاق * يلجأ ترق. نم يلمأ لوط. ىحعسال < لجأ :برق .نئاعف لمآ, لوط
 كدوجي نوينذملا عمسو < اوعضخف كتمظع نوعيطملا فرع : لوقي. نونلا اذ تعم

 < هذخأ هللا نع كلغشي ام كرت.: لاقف دهزلا نع سابعلا لجر لأسو. * .اوعمظف

 غرا ان اوب دج نکا ھك رتاهللا نع كدخبياام اذخأو

 + لوقيو ليللا موقبو راهنلا موصي ناكو ٠ ةدابعلا يف داهتجالا ىلع سابعلا نم

 ينسب :٠ لاقف 9 كدت فيك" : سابعلل ليقو ٠ نونلا -يذ ةكارب ينتقل دقل

 + نيتئامو نيناڻو نامث ةنس يفوت .٠ ىباوبأ نع ينانغأو ٤ هباي لع يبر

 ىور © .اًثدحم ناک ٠ ىقشمدلا يمخللا نلعب اس نب 6 سابعلا

 : لوقي نابوت تعم : لاق :دوس الا مالس يلا نع یورو ٭ هريغو ينالوظا نع

 < ءاقلبلا نامع ىلإ ندع نيب ام يضوح : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 < ءاهنلا موجن دذع هباوك أ « ا لغو نبا: نهد اضابي دشا موا

 © نيرجاهملا ءآرقف هيلع ًادورو سانلا لوأ < ًادبأ اهدعب اظي ال ةبرن :هنم برش نم

 × ددسلا ممل حتت الو < تامنملا نوحكني ال نيذلا < باين سندلا < سوور ثعشلا

 - ةقث ياش وه : يلحعلا لاقو < ين يقشمد ملاس نب سابعلا : عيعم نبا لاق

 دس( ناک “۹ اش تن ينك اس نم ساقلا دال دپ ¥ سابعلا ب

 لكل نإ : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نأ ىلإ هدانسإإب ىوز

 - يزارلا ماتو ظفاحلا هنع هاور « ءايحلا .نيدلا اذه قلخو« اًقلخ نيد

 يف رحْبلا ةيزاغ ىلع .ًاريمأ ناك -- يمعتطلا نايفس نب د6 سابعلا $

 لوأ وهو < ةئامو نيعبرأو تس ةنس سربق شدجلا يف ازغف < روضنملا ةفالخ



 م رک اسغنبا خيرات

 ٠ لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لآ ةيالو يف اهازغ نيملسملا نم شيج

 EG را يمشاملا لضفلا بأ ةرعم نب ¥ سابعلا 9+

 مرتب ناكو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يأر هنأ رك ذ ٠ ةيفوصلا خيرات ين يملسلا

 تايعابرلا يغب نبا 1 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هل لاقف « ءيشب

 < تايعابرلا: عام ةوالحا ينع تبهذو تيهقناف : لاق < باوصلا نم رکا

 شاع ٠ خياشملا ءآمدق نم سابعلا ناك :.يملسلا لاق + يلق حالص تبلطو

 ةنس لتقو « الجار نوتس امنع < ةحح نيتسو ةينامث جحو < ةنس ةئام نم يرق

 ٠ ةكم يطمرقلا لوخد
eراج نبا ا نب ١ اان, نبت لاک يزد فاس لیس انب  

 نب ناع كزدأ ياما يدعاسلا : يزراضن الا ةدعاس نب جدز را نب ور نبا

SEتاق نایک نا نع ىورو * ا  

 ةنيدملا ىلع افرشأ 'اذإ تح كوبت  ةوزغ نم ملسو هيلع هللا یلص يبنلا, عم انلبقأ
 ىورو #* ظفاحلا هاوز < هبحتو انبح لبج وهو < دحأ اذهو« ةباط هذه: لاق

 نم ناكاو ةوبأ هيف سلم ينا ناك هنأ ٠ هنع أ يلصوملاا ىلعي يأ قيرط نم هيأ

 اا هوش روک فن یا واود ا ادا اھ اما تباعا
 ? فيك: اولاق < ملسو هيلع هللا لص هللا :لوسر ةالصب مكملعأ انأ : ديح

 للصف ماقف « انرا : اولاقف < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ تعبتا : لاق

 AE <نيبكعملا وغ هيدي عفرف ربکق أدبف « نوزظني مو

 : لاقف هس ار عفر م« هبوضم يز ایا عنقم ريغ تک وانما ةيديا نک

 دک كك هللا: لاق مث هيدي غفر“ دما كالو ابر هدمح نمل هللا ععم

 ىدحإإ كروتوسلحف ربك م٤ دجاس وهو هيمدق رودصو هیتبک رو هيفك ىع بصتناف
 عك فداح غ٤ كرون لو ماف رک مخ٤ دجيسفوبكا ع ىرخألا همدق ن صنو ةيلجتر

 نأ ةفارأ هوه اذل ىح نعمك را دعب سلخ كل ذك .ريكسبا ئر ألا :ةعككارلا

 مال هني نع ملس مس الف« نييرخألا نيكل ع 5 عب «اريكتي اتا ضيعت
OESوبأ ةاورو + هللا ةحرو مكيلع مالس اًضيأ هلامث  

 + .هيذخف نم * يش ىلع هنطب لماح ريغ هيذخف نيب جرف دحس اذإو هيف دازو دواد

 نب دمخ نع مجرأملا قيرظ ريغ نم يوغبلا مناقل i کاملا دمح | 51 هاورو



 كيد 4

 اذإو « هيدي عفدو ةالصلا ةتاف دبع اکا او ظفلب يشر هلا ءاطع نب ورم

 ی ا واک 2 ديدي عقر عوك ر لا نم هسأر عفر اذإو٤ هيدب عفر ع كك

 E ا ًادجاس طببم مث هعضوم هنم وضع لک عقي

 يف سابعلا دفوو ٠ ةيزخ نبا اتيا هنع هادرو « لوألا وحنب اضيأ ورمع نبا

 مالعا ؛الإ ؛ةجاحب نغ ةنولأ سي الا: اولعجو ه٠ رك ًاف:اةيواعفب نإ ديزي لع ا ةعامج

 ناك: نيعم نب ىبحي لاق * هعلخ ىلع 0 هل نيماذ اوعجر اوفرصنا الف < اهايإ

 ا : ةيناغلا ةقبطلا يف دعس نبا لاقو < مهيندحمو ةئيدملا لهأ ىعبات نم سابعلا

 < هعم جرخو ريبزلا نبا يلإ ًاعطقتم ناكو < ةنس ةرشع سمخ هنس ناك نافع لتق

 مجرتلا لق ملح قار اوو تبادل ا زيك ب سيلؤا ةقث ناكم ن لرلق نماء فرت

 لاقف ءادغلاب ملسم 5 يج دقو سابعلا موق هاتف < هنماوب ملف نام ألا هل بلطف

 هيلعو .جرخي ناك كيبأ ةعفج ابن اكل هللاوف ل حلصأ : سابع هل

 ها لاق .اارضج [نما يدلي نبيا هنخفج عضوت م هئاننب سلي ىتح زخ فرطم

 ليقف « نمآ تنا <« ك فانك نکو تقدص : لاق « منا لاق ؟ هعبار كقول ملسم

 لع) اهر خيا ة١ ابغي مخ ارا دل هللاوألا : 8 اراك ےیل اےک یا یال

 نبا ارم أ يف جاججلا, ةبرظو ر اهتم الإ انعاتمو انبئاك ر ىلع فاخن ام. ٠ كوشلا

 داذإو نابوث هيلعو ناتریفض هل < ایبک خيش وهو ادعس نب لبس هاتأف « ريبزلا

 هللا لارو اعف طفح الا جاجج اي : لاقف نيطامسلا نيب فقوف ءآددو

 نأ ىموأا : لاق 3 كيف. هللا :لوسز هب ىضو امو : لاقإ 1 ملسو: هيلع هلا ىلع
 سابعلا د ذخأف ااف هلع ىفعف © مهئيسم نع ىنعيو « افلا نش نسي

 + نيكيسوا تس ةنس فوت ا ةقثشابغلا ناك: نيعمنبا لاق * نيفصلانم هب ج رخ ىتح

 وبا : لاقيو لضفلا وب ماصع نب دمحأا نب هللا دبع نب ه6 سابعلا

 ةعرز يبا نم قشمدب عمس هنأ ركذ < نيلاحرلا نم ناك ٠ يعفاشا هيقفلا يرملا مماقلا

 أرضمو ةقازلاو ةيك اطنأب عمسو ٠ يواعلا رفعج نب ساقلا نم  صمحيو <« يقشمدلا

 3 لوب ناق لا طنا بلال يا: نب يلع ىلإ هدننب یورو * قارعلاو

 < جئاوملا باط يف اورک ابو « ءاعدلا ىلإ ارعا علا يل اذإ : : ملسو هيلع هللا

 سابعلا مدق : يطاخنألا نحرلا دبع لهسوب | لاق .* اهروكب يف يتمأل كراب مبللا

 هيلعيدعتسا < کف اًباذك ناك « ةئاغثالثو ق چو: بس نادال



 م 10 نبا خيرا

 « هموت يف هآر امو نيسحلا نب نب مهار نع یورف ناجییپرذآ ىلإ جرخو ؛ نيوزشب

 خياشملا هسلحم يف رضحو « هئم انععبو دادغب اديلع مدق : دمحأ نب حلاص لاقو

LENTنب | فلا دبع هزي ::6 بابتا :ةلوبكتلا نم: كي دفا  

 « رانيد ةئام نم وحن هل عمجو « يرودلا نع هاعدا نيعم نب ىح خيراتو ٤ ديعس

 “هع ةياورلا انكر تاو « 'انومأم:الو ٠ ةقث الو اًقودص نكتب مؤ

 انکا فاد هک دادا یف ا 5

 كرابملا نب دمو ريس يبأ نم اهريغو قشمدب .ثيدحلا ملام يفقرتلاب فورعملا

 يطئارظاو هيقفلا حبرش نب. رمت نب .دمحا سابعلا وبأ هنع ىورو

 هبلإ بيطخلاو ظفاحلا دنسأو * مريغو جلئارنسأإلا ةناوع 57 يماحلا نيسللاو

 الإ بلق نمام : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرر لاق. تاق ةشئاع ىلإ هدبسب

 هغيزي نأ ءاش اذإ RE نإ اخ اذإ نمحرلا عباصأ نم نيعبصا نيب وهو

 هللا ىلص هللا لوسز لاق : لاق هنأ سابع نبا: ىلإ يأ مجرتلا كاما ازا

 يورو * نمؤم لك بلق يف ( كلملا هديب يذلا ك اراب ) نأ توو : لسو هيلع

 رسيا ةفعلا ةارادم تدجو ينإ : لاقف ? جوزتت ال ل: يبارعأل ليق هنأ اًضيأ

 نيسحلا وباو جارسلا سابعلا وبا مجرتملا قثو * ءاسنلا ةحاصمل لاتسشحالا نم

 اع ا را ناك يدادغبلا بيطخلا لاقو ٠ هنع ايورو فافلا

 ىأر نم رسب تام ٠ ينطقرادلا هقثوو + مست الو كحض هتيأر ام : دلخ نبا لاق

 نب دلا تاك مرتا ادلاو هلأ دع اكوا ١> نيتئامو نيتسو ع
 يف ةيحانلا هذه يف الماع ناكو ٠ قذق ناجربعو ناذبسام ىلع ينراحلا ةرهز

 *؛ةقث ناكاو : لماك نبأ لاق « ديَشرلا رصع

 بأ حيض نب ديلولا نب نمحرلا دبع نب 96 سابعلا ع
 < هريغو يزارلا متاح وبأ هنع ىورو “رجالا بأ نب نكد نع يور

 : ثلاق ءادزنلا مأ نع ءادزدلا انآ كرم نان ا هدئسب هيلإ مامتو ظفاحلا

 برملا نم ةعامح اذإف اسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيثأ : لوقن  ءادردلا ابأ تعمم

 0 عمسأ يذلا بلا اذهام ءادردلا ا لاف تاخذه. يل' لْذأف نراقب

 ءادردلا ايأ اي : لاقف « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الا رم تقلا ةده تدك

 براغ تبراح اذإو ©« 8 5 E اذإو 0 شيرقب رخافف ترخاف اذإ

 اخ ج



 تبذل انما

 هاجس يف ًثاسرف هلل نإ ءآدردلا ابأ اي < دسأ اهناسلو ةنانك اههوجو نإو الأ سیقب

 < :* ادعأ مهم, لتاقب نسق مو هضرأ يف تاسرفوب“ ةكك الملا مو هءادعأ مهب لتاقي

 نآرقلا نمو, درك ذ الإ ىقيب ال نيج نيدلا. نع لتاقيا نم رخ نإ ءآدردلا ابأاي

 * ميلس نم : لاق 2 سيق نم وه نمم هللا لوسر اي : تلق < سيق نم لجر هعمر الإ

 i جرملا نع متاجوبأ لئس ٭ دج بيارغ ثيدحلا اذه : ظفاملا لاق

 ملسو علا دا هيا لوا i E د سابعلا

Keeاا 0  

 ق لفلم ی ماو و هللا دنع اتا هع قرات 00 طا اراب

 * ٠ باطلا نب رمع عم ماشلا مدقو « مهريغو 6 سبق نب فدحأالاو صاقو يبأ

 نك لا نإ هالو اي: تاد اف ا سابعلا ىلإ ظفاحلا دنسأو

 راتلا نم تارمت ىف هتدجو 2من : لاق ? كلذ هعفني لبف كرصنيو كظفحي

 ىلص هللا لوسز تع لاق هنأ هيأ هيلإ او حاضحض ىلإ راف

 هاتو هجو : بازا ةعبس ةعم دحس دبعلا دحس اذإ : لوقي لسو هيلع هللا

: 
 لاق لسأ ىلإ ل + يئاسنلاو دواد كا 0 ها « هامدقو

Ee 

  E 11و ا الق الع ےک ىسنتو ا ا

 لحر ىلإ همالغ لوحو بک رف « اًبولقم ًاورفل هيلع نإو همالغ بک م ىلإ دمع

 نم ةبيقح ىلع ةماعب دتصو رازواب رزتم ذئموي رمعو < رمحأ لج ىلع وهو هسفن

 تر اذقتت قيتع ىلع هيدي نيبل سابعلا نإو < ورف هتتجت ورف

 هيلع نوملسيف < كاذ هنأأو هب تسل يفأ مهيلإ ريشبف هيلع نوملسي ةقراطبلا تلف

 لهأو نوملسملا اهب هيلإ ىناوتو « ةيباجلاو ةليأ ىلإ f هعم نوعجريو

 ىفاوت دقو < دارأ ام يضمأ ام دعب ندرألا ديري ةيباجلا ن بكر م « ةمذلا

 دبعلا هعمو رام ىلع مهيلإ جر « ةمذلا لهأو ا 1 فقوو سانلا هيلإ

 رشبلل اودجست ال : لاقف هل اودحس باتكلا لهأ هآر الف < سرف ىلع لالا

 طق ًادحأ انيأر ام : نابهرلاو نوسيسقلا لاقف < هليبس يف ىفمو « هل اوذجساو

 دهش * هريعب ىلع ندر الا لخد من < لجرلا اذه نم نييراوملا نم فصوي امي هبشأ

 کاو يذلا وهو « ةكم ىلإ هفارصنا دعب لسأو امرك نيكرشملا عم ًاردب سابعلا



 مفي رك اسع نبا خي راث

 ةا ضنبأ ناک ن م٠ نب مماقلا لاقو ٠ ةبقعلا ةليل لسو هيلع هللا ىلص ينال ةعيبلا

 وهو تامو ٠ نيبس ثالغب :ليفلا لبق ةدلوم ناكو « ةماقلا'لألتعم < ناتزيفض هل اضب

 ةنس يفوت : م ا نانع ةفالخ يف عيل نفدو < ةنس نينامثو نام نبا

 هللا یلص هللا لوسر نم ا ناکو ٤ نيثالثو عيدأ ةغس : : ليقو ٤ نيثالثو نيتنث

 تنأ : هل ليقو « ةماقلا نسح اليوط ناك : لقد ٤ ثالثب ليقو « نيتنسب ملسو هيلع
 .٠ هلبق .تدلوانأو ينم رک أوه : لاقف © لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسد مأ بك

 ةنمأ نإ .:. يعل ليق هنآ قع ال فاو ب نسأ انأو ينم ربك أوه : ظفل ينو

 a اهيلعانلخو قس يدب زا( تیار نيح ی چو االغ تاو

 لاقو < كاخأ لبق : نلقيو هيلع يننذبجي ءآسنلا لعجو « هتصرع يف هيلجرب عصي هيلإ
 : .نمابعلا هنيال:تلطملا دبع

 ربدلا عاض اذإ ىرخألا عني نأ واک نإ يبيح سابعب ينظ

 رخسدتلا يظملا .قزلا أبسيو رطقا مويلا اذإ لجسلا عرتيو

 سهمويلاام اذإ بركلا فشكيو ٠ ريملا رمألا يف .ةبطخلا لصفيو

 رنا الب راي اح ولو 1 و لركن د لك
 لك دخأيل انعد .: مشاه وني تلاق بلاط وبأ. قلمأ ال ر: مالس نبا لاقو

 خاف < ليقع يل عيلخ اذإ متيبحأ ام اوعنصا :, لاق كدلو نم الجر انم لجز

 نم هناطيح هيلع فعلت نم لسأ نم لوأ ناكف الع لسو هيلع هللا ىلم ينا

 كلذ دا اي اط ویا نوف دف نب ةماسأ مث لاجرلا

 ام تيأر دق : ةيلهاج لا, يف الام مثاه ينب رثك أ ناكو سابعلا هيخأال لاقف

 ةرشع ينفلسأف « جاحلل ماقت نأ نم ةياقسلا هذبل دب الو < مموملا رضح دقو يلع لخد

 < لاتحا اهو اهب ةنسلا كلت بلاطوبأ ماقأف < اهايإ سابملا هفلسأف 7 مرد فال
 دق سولا نإ يخأ ب احلا عيش الإ لاك مسوملا ىاوو ةيناثلا ةنسلا تناك الف

 دق ينإ : لاقف 9 مرد فلأ رشع ةعبرأ ينفلسأف ماقت نأ نم ةباقسلل دب الو رضح

 يتح مسوملا اذه كيلع ياي ال نأ جدو و < مرد فال[ ةرشع لوأ ماع كتنلسأ

 يتأب ال نأ تمعز وجرتو اهنم رثك أ ماعلا بلطت, تنأو « اهنع تزجعف اهيداوت
 عفدأ < جرف هيف كل رمأ انبه < مويلا زجعأ .اهنغ تنأف اهيد'وت ىتح عسوملا كيلع

 اذهو لو الا يقح فوت ملو لباق مسوم ءاج نإف ؟ مردفلأرشملا ةعبرأألا هذه كيلإ



 بيد ۲۸

 ا هل من أف اع ثزحع ذإ ذل ذولا هذه E 8 موقأف يلإ ةباقسلا ةيالوف

 6 كلا قلت زاس ديزاد الو ةمطاف وهب س الاء للا لاق كلب اط

 د وو و ت ها ر زل یا 41 كيل عازب لش

 : بلاط يبل سابعلا لاقف ٤ ةياقتسلا ةماقإ نم دب نكس مل لبقملا م ماعلا ممول ناك الف

 < ةباقسلا قت نأ ردقت ال تنأو < هحو نم يتح عفد ىلإ سيلو جحلا دفأ دق

 الاطوال شا دلا ناك حاكم يقح نم كئربأو f A اهتيالوو يتعدف

 فورعم لاق ٠ مويلا ىلإ هدالو الو اهل ةياقسلا لزت لو : مالس نبا لاق - يح

 ا ةيلهاجللا يف شرقا نه فرشلا ئعتنا : ةوبرخ نبا

 جيجملا ةيلهاجلا يف يتس دق ناك سابعلا « ممل كلذ لصوف مالسوالا مبكردأف

 ةرامعو ةيلهاجلا ينا جام لا ةياقس تناكو : لاق ٠ مالسإالا يف هل كلذ ل

 نكت اشيرق نإ زفنلا لواح امأف< مشاه يب يف رفنلا لولخو مارملا دجسملا

 اذإف © ةساي رلا لهأ نيب اوعرقأ برملا تناك اذإف « ًادحأ ةيلهاجلا يف اهيلع كات

 اال اج ا اراک ار ا ا سابك علا ارنا كرضح

 ىلع هوسجأفا مالغ وهو سابعلا7 ېس جرخف ماه يتب نيب اوعرقأ راحفلا مايأ

 بلاطابأ ضرحي فايل داق فلا لوو ورم مد يف سابعلا لاقو « سرت

 : هب باطلا ىلع بلطملا دبع نبا
 عما فشلا لت ال اا

 تفصناف انوفصني نأ انموق ' ىلا

 اار لاجز لا ماه تطلاخ اذإ

 امرحم سانلا نم اک ج ذل

 ا 7 5

 اد "د هتک ژ 1 انو

 ةرطقمو < مهعئا+ ةنفجو « مثاه ينب يزاعل بوث سابعلل ناك : لاقي ززا لاق

 : ةمره نب يلع نب مهاربإ لوقب كلذ ينو < مهلغاجل
ebايفل ا يللا ناس اباد ا عدت اثواب اخل  



 ra رک اسع یبا خيرات

 ايغازملا مانسلا اهودكتيف ١ حابت ١١| .'ةئفجو اا مولظلا .ئهنت ١ ةلساسف

 ابيت دق هبوث كيرض رال ةدنعم لازتام ١ بضع ةلخو

 يف هيدن ناكو ٠ بئاوتلا يف يطعبوأ < لالا لذبيو ١ راجلا عدم شابعلا ناكو
 لاق هنأ نافعا نإ ورع نع ظفالا جرخأ ١ تبار حلا نب اداس أ ةيلهاجلا

 رسأو نالا یتا ر ا ارلا1 ويح الرا ىزا ال دتكال بة ذمأ

 نبانع يدقاولاو دعس نبا ىورو ٭ ةثعبلا نم نيدس عبدأ دعب باطخلا نب رمت

 : لاق هنأ هنع يدقاولا ى ىورو ٠ ةرحملا لبق لسأ دق سابعلا ن ناك : لاق هنأ سابع

 ناكاو “ ذقيخ لضفلا مأ هتجوز LEN MESS ساببعلا إس

 هيلع هللا ىلص يللا ىلإ هربخي بنك الإ ةكنم 'يش نوكي ال ناكف ١ .ةكسم هماقم

 او |! نؤؤيضيو ب ؛ناووعتي (دركلللا 3 نينمؤملا لم هک ايه ناو ا و

 هيلع هللا ىلض  يبلا لع مدقي نأ بلطي ناك دقلو « :مبمالشإ قلع, احل 6رن ناک

 للل داع كلمات نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لور هيلا تكتف .« ملسو

 اشارتامأ كسا ادلع روز O O OE EE ماقأف

 ريم ايكسيأر ين الأ لاق همؤب نمل وجوبأ ثعب نار قلا ر اوناكف ردب ىلإ اورقتال

 نإو “ةو كلذنم اوناكد ر رمظ إف < مءارو مشا ينب مفلخ <( ةعنض اذام شيارق

 رذت الف « حا کوالوُا نم إد نم کم ةو اق اا ی رخ

 8 اوعج رفا ءانغ هدنع نك ناو سم موج کلو * کک اافو کیتی

e 

 نبا زكا ازيك :ا ظا: لاق لم رک دایقعو ابلاظو افر و لمانعلا/:اوجنإرح اق

 نع يناربطلا قب د رط نم س 5 ۰ ردب دعب | سابعلا نأ حجيحصلاو « دعس

 ٠ نافرذت هانی عو مص هناك متاق و وهو ردب موي سابعلا ىلإ ترظن 5 لاق رشا يبا

 ا رش يذ نم هللا كازج : كلق هيلإ ترظن الف

 ام: لاق < كلذ نم رتا هل ”رعأ هللا :: تلق: ؟ لعقلا هباضأ لهو. 2 لئقام.: لاق

 ٠< كلتق' نع لهن ماشو هيلع“:هللا ص هللا لوشر نإفأ ٤رس الا: تالقف : يلإ :ديرت
 < ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلإ: هب تعج مخ هترسسأف < هنلضا لوأي تسلا: لاق

 عزت موقلا نم لجر :يفرسأ « ينرسأ اذه سيل هللا لودر اي : لاق هيدي نيب ماق الف
 انقلب + دهرا يدلل لو هيلع هلأ لم . هللا لز اقف اک 4و1 ذك اهلل نم

 نياو كسفن دفا سابع اب : سابعلل لاقو ٠ رك كلي 'ىلاغتو كرابت هللا كرزآ



 يذم ۳.

 ينب دحأ مدحج نب ةبتع كفيلحو ثرام لا نب لفونو بلاط يبأ نب ليقع كيخأ
 « ينوهركسسا امنإو كلذ لبق السم تنك يفإ : لاقو لأف < ربف نب ثراملا
 رهاظ امأو < كلذب كيزج هللا اًقح يعدت ام كن نإ « كنأشب ملعأ هللا : هل لاقف

 ذخأ دق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو < كسفن دفاف انيلع ناكدقف كرعأ

 كلذ ٤ ال : لاقف « يئادف نم يل اههسحا هللا لوسر اي :لاقف اًبهذ ةيقوأ نيرشع هنم

 يذلا e لاق < لام يل سبل هنإف : لاق « كنم لجو رع هللا اناطعأ يش

 يف تبصأ نإ :التاقف 2 OT اک یل نلضفلا ا تح

 كعب ا لا 6 اذك قلو ءاذک ا

 د ٠ هللا لوسرل كنإ ملعأ ينإ و OTE اذهب ملع ام

 4 هلا )لورا ىلإ كتاب (ثي رق تنا, ةضقلا  هانه ف ساغ نبا نع ظفاحلل -_

 نإو < اوضارت ام مريسأ موق لك ىدنف « ا ءادف يف ملسو هيلع هللا

 زع هللا لزنأف < هفيلحو هيخأ ينباو هسفن ىدف اهركذ راسما ةرواحملا دعب سابا
10 

 هلل ا معي نإ ىرشسألا نم مكي ايف نمل لق“ اال

 « ( مر وف لاو مک ریو مم ةا مکی ًاريخ مکی ولف يف
 ايم يرش مالسإلا يف يأ E ىلاغت هللا يناطعأف : سابعلا لاق

 * قاحسإ نبا لاقو ٠ هللا ةرفغم نموخ رأ ام عم« هب برضي لام هدن يف مہلک

 ايمو طار ناک ا سابعلا ردب موي د یوا الا ا ذاك

 : لاق سابع نبا نع قيهبلاو ظفاحلا جرخأو + بهذا نم, ةيقوأ. ةئاع هنن ىدتفاف

 انا اوسو یرال اللو ارادی می ملسو هيلعاشساءللص هما لرز ییا ابا

 هل لاقف ليللا لوا ارهاس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور: تاب :سشانعلا: مهميبو
 ٠ هوقلطاف سابعلا يع نينأ تعم“ : لاقف 2 مانت ال الام هللا لوسر اي : هباحصأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف < هوانقي نأ هودعوأ رسأ امل سابعلا نأ يربطلا ةياور ينو

 « هواتاق مهخأ راصن ألا تمعز دقو < سابعلا لجأ نم ةليلا أ ل ينإ : ملسو هيلع

 : اولاقف < سابعلا اولسرا : لاقف راصن الا لاف 6 هللا لوسراي ميتا: زمع لاقف

 نأ اضيأ ظفاحلا ىورو # هذخن اضر لسو هيلع هللا للص هللا لوسزا ناک نإ

 < باطلا نب رمت هقاثو ىلوتف < سابعلا مهنم الجر نيعبس اوناكردب موي ىرسألا
 لوسر' يف كايأ يمطل الإ قاثو ةدش لع كامحيام رمعاي هللاو امأ : سابع لاقف



 ۳۳1 رك اتع نبا خيرات

 × قاثولا دشب انما هللا نكلو « ةمارك الإ يلع كلت كلتداز ام هللاو : لاقف < هللا

 ريعلاب كيلع : ردب نم غرف نيح ملسو هيلع هللا للص ينال ليق : لاق سابع نعو

 : لاق 2 هل : هل لاقف « كلذ علضي ال : ريمأ وهو سابعلا هادانف < "يش اهنود سبل

 ا غبت الف< كدعو ام كاطعأ دقو « نيافئاطلا ىدحإ كدعو فال

 اشوک اونذاعتا اط الا نم ةلاجر نأ ,eA ظفاحلا یورو

 ? ٠ء آدف سابع انتخأ نبال كرتتلف هللا لوسر اي انل نذئا : اولاقف لسو هيلع هللا

 لاق : لاق سابع نبا نع بأ یورو ,٭ اهزدا نورد ال نا ال: لاقف

 ( ضألا يف نش ىتح ئ رسا هل نركب نأ يل ناك ام ) تلزن “يف : سابغلا

 نيرشعلاب يبساحي نأ هتلأسو ئمالسإب للنزاع اا ىلص ينلا تربخأف : لاق

 ا نيرشع ةيقوأ اني ااا ينادبأف « يلع أف ذخأ يلا ةيقوأ

 هلوق يف سابع نبا نب يتهيبلا قيرط ن م ابا یورو + ب يلام رجات

2 
 ساو ملعب نإ ىلا" نم كياني ا نعل لق اإ :(aI ىلاعت

 ر رو ص۔۰ هه ا 2و 3 2و

 ( خر ةوفغ هللا و تك رفع و و ا دخأ امم مه ا مک اریخ مكي ولف

  HSSبهذ نم لاملا نم د موي <

 اهب يل نأ لخأ ام نيعطح هما يناظغأ قل : ةباالا هذه تاز نيح ساّنتلا لاقف
 زع هللا يفان اف بهذلا نم ةيقوأ نيعبر أب يسفن تيدفف ردب موي ترسأ ينإ « .ايندلا

 ميلا لاق * لجو رع هللا اندعو يتلا ةرفثملا وجرأ انأو « ًادبع نيعبرأ لجو 5

 يف ةدع سابعلا يلاعت طا نو ةيواعم  eموب ىلإ 3 يھف هريغل ت

 ينلا لاقو + ةمدقخم ا ةن الا كلذب ىنعو < هذعب نم هدلولو هل نوكت ةمايقلا

 هيلق يف ناك نامرالا نأ كلذو < كل هللا نوف تيفو : هل لسو هيلع هللا ىلص ×

 نيرحبلا نم لامي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يأ : لاق سنأ نع ظفاحلا ىورو
 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هب .يأ لام رک أ ناكو « دحسملا يف ةورثثا : لاقف
 ناک اعلق هيل للدم اب ةالفلا يضع: ف أ« ايلا تشب واللا نر جرف
 تيداف ينإف ينطعأ هللا لوسُر اي : لاقف سابعلا هءآج ذإ < هاطعأ الإ ًادحأ ىري

 ليقع تيدافو يسفن ٤ لاقف عطتسي مف هلقي بهذ مث هبوث يف ىنحف ذخ : هل لاقف :

 نشف + لاق ال : لاق“ يلع تنأ هعفراف : لاق ءال : لاق « يلإ هعفري مهفعب ص

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ لعجف قلطنا م « للماك ىلع هاقلأف ةلمتحا 6 هئم



verبانا  

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لودر ماق اف « صرح نم ابدع هلع ين ىتح هرصب هعبتي
 املأ نيان ناكل املا نأ ةياور ينو < حيحصلا يف يراخبلا هج اء مرد _اهنم غو

 < مدقت ام وحن يه يتلا ةياورلا هذه رخآآ ينو < دعب الو لبق ال هنم رثك أ لام هاتأ ام

 مرد هنم يتب ام ىتح لاملا كلذ ىلع ًالثام سو هيلع يل ا كوك ر ادا
 لسو هيلع: هللا للص يبنلا كرشب : لاق قز أن ٠ مردب هلهأ ىلإ ثعب امو

byمست نأل هل هللاوف لسا : سابعلل لاق رع نأ رانا ر  
 لسو هيلع هللا ا ا الإ كاذ امو« باطلا اسي نأ نم يلإ بحأ

 ملقم ابل 2لا د قب ع شالا یار ا تا نوکان ا

 ىلإ عجري نأ هل نذ أب نأ سابعلا هنذاتسا ردب نم لسو هيلع هللا ىلص هللا: لوسر

 يفر نيرجاأملاا متاخ كنإف ع اي نئطا : هل لاقف < ةديدملا ىلإ اهنم رجاوي ىتح كم
 ا يبأ قيرط نم 9 هاورو ٠ ةوبنلا يف نيسلا تاج انأ ا ةرحملا يف

 ردكم نحو رسلان اداس هنأ اورا يفو. 6 ةف نب نيش 6 قبلا
 مخ اك « ةرجحلا كب متخي هللا نإف < هب تنأ يذلا كناكم أ عاي هيلإ فدك

 لث ينايورلا قيرط نمو ٠ ظفللا اذهب ىلع يا قب درط نم هاورو ٠ ةوبنلا يف

 دېش نم لك لسا : لاق ا نوي ةفامر نبا اط نا یوا ا لوألا
 يوللا لإ اوابقأ م < تملا ر م ٤ مشاه يب نم ا عم ًاردب

 هدج نأ سابع نإ دبعم نإ هللا دبع هيلا دعس نبا یورو ٭ نيرجابم
 موي ةفحجلا اوازنف. رمش يبأ بكار مهل لاقي بكد يف ةريره وبأو وه مدق سابع

 و هيلع هلل ىلص ينال نودماع مو ةفحبلا اولزن مهنأ هوربجأف ربي تف

 يف ةريره يب الو سابعلل 50 ا ,نلط لا مسقف : لاق ربيخ حتف موي كلذو

 : لاقف يدقاولا ينمي رمت نب دمحم ثيدحلا ا ر تۈكېذف ادعم نبا الاقاءارای

 لوسروبةك ناكس ابعلا نإ < ةياورلاو علا لهأ هيف كثي ال لهو اندنع اذه

 ةكم يملسلا طالع نب جاجملا مدقو ٠ انف دق رييخب لسو هيلع هللا ىلص هلا
 هربخ سابعلا عظفاو < اوبحأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اشيرق راف

 حتف دق هنأو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمالس هربخأف هاتأ ىتح «هءاسو

 ةنيدم اب ملسو هيلع هللا ىلص يبئلاب قحباف كلذ دعب سابعلا ج رخ مث « كلذب رسف رييخ

 حتف دبشف کب ىلإ هعم جرخ غ 0 لکا ی نع قسو ينئام اوا



 rr رک اسع نبا خيرات

 شكا نيب. هب لأ يف نينخ موي هعم. تبث <: كوبتو :تفئاظلاو اتينا ذك
 دبع نب سايعلا يلا ينثدح : لاق سابع نبا نع ظفاحلا جرخأو ٭ سالا هنع

 لسو هيلع هللا ىلص شال رطل ولغ اتار ةكح حتف موي ناك أمل : لاق بلطملا
 د لسو هيلع هنا لطالب لشاب بج لع مدرأل ةكم ىلإ تمدقتو

 ًاشيرق دريل ةكم ىلإ مدقت : اولاقف ينع لأف لسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 فيت لقاك شيرت لتنال« أ يلعا اند ةلغياودللا لاقف < كبرح نع

 ادلع انا. اف ف السرد تاجا قم نیر ارن توف : لات يبخل ةورع

 يلإ شبج لسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر يف آرا الف < مبغم يلودرف .ينوقل یخ , قبو
 ye لاتخء/غلزصن ال تلفت نإ الباب: جاق أف کب یاو

 تملغ امأ مع اي : لاق ع الث املا < سابعلا دلوو سابملا رصنا ميلا

 3 نجا: ل ةدابع نعو * رم ايضار اقفوم كذللو نم يدبملا

 لف <« نوءلدملا مزا نيح نيدح موي لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةباد :نانعب

 لوك شال رهو ٤ سو هيلع هللا یلص هلوسز هللا رصن .ىتح هتباذ نانعب ًاذخآ لزي

 سابعلا نينح موي سو هيلع هللا يلح يبدلا عم تبث نم ناك : لاقيلع نب نيسح نعو
 اكبعأ نب , زيبرا ناهه ادعو: كللاظ يأ نب ليقغو "تلاها نب؛ نايفس::وبأو !(نلعو
 بمصم يع هل يندشنأو : ريبزلا لاق ٠ ديز نب ةماسأوب ملاوطلا نبا ةريبزلاو باطلا

 عرشت ةنسألاو نين يداوب

 عرذاو فويشلاب ىدهدت ماهو

 عنو نيديلا يف يطظعت «اروزب ةد عون ليلا تامر شكو

 عملت يهو امس ن نیر ا اذ 8 ےک یک تدا را ایا ن کا
 عورأ لوملا .ىلع ضام هنكلو ٠ هلق عيظفلا ثوملا كسمأ امو

 هللا 2 تلقا : لاق /نسابملا نع دمحأ مامرالا قيرط نم .ظفاملا جرخ
 انوقل. انوقل ! اذإو < :نسح شيب موقل ضعبا مهضعب يقل اذإ اشيرق 79

 ًاديدش و ملسو هيلع هلا ىلص يبل هنأ بضغف لاق > اهفرعن ال هوجوب

 دتا قع مالا ل اف لخالد قن يدلل لاقو
 “يرعا للق لخدي ال هللاو هيأ دجأ مامرالا قيرط نم ظفل | يقو ٠٠ ةلوسرلو



 بيدبت 4

 لاق مث ىرخأ ةباور يف دازو ۰ يبارقلو یلاعت هلل ع ىتح نايرالا

 هذه يورو - هليأ ونص لجترلا م ع امنإ < يناذآ اعل نابل ئانا شالا

 قرطنم ثيدحلا ظفاحلا جرخأو . يدادغبلا بيطخلاو ىطئارخلا اهدحو ةدايزلا

 3 مش اجر نأ سابع نبا نع نسل ذكعب يبأ قيرط نم اهضعب ةددعتم

 اذه موق ٍذخأو < حالسلا اذه موق ا ا کان لا للو ةا اا اجلا

 : اولاق 9 انأ نم ؛ لاقف ربنملا دعصف ءاحف ملسو هيلع هللا للص يبنلا ادتف الملا

 اذ اتاما رل ق/اإل+ ی ادو لجرلا ع نإف : لاف« ر تأ

 يو 5 ملس و هيلع هللا لص هللا لوسر بضغ نم هللاب ذوعن : اولاقف < انءاحأ

 اوبس ال < هنمانأو ينم سابعلا نإ : يوغبلا دمع نب هللا دبع قرط نم ظفل

 « انل رفغتساف كبضغ نم هاب ذوعن هللا لوصر اي : اولاقف < انءايحأ اوذؤتف انتاومأ

 بيطخلاو' يطئارلا قيرط نم لوألا وجنب ظفاحلا هاورو ٠ ممل رفغتساف : لاق

 نبا نعاهقيرط نم ظفاحلا ! ةاورو +1 دمجأ مام الا قيرط نم هاورو ء١ يدنغابلاو

 بس نم < ينوذۇتف سالا اوذؤت ال < هنم انأو ينم سابعلا : اعوفرم سابع
 اعوفرم سابع نبا نع ظفاملا معن يأ قيرط نم ظفل ينو ٠ يبس دقف سابعلا
 : ظفاحلل ةياور يفو . هدلو ةروعملإ رظني ال دلاولاو < يدلاو هنإف سابعلا يناسغي ال

 عم انك لاق يدعاسلا دعس نب لبس نع ظفاحلا جرخأو * هنم انأو يتم ىابعلا

 ا خا ا نود نمو ىافقا هلع هللا يلص يب

 قيرطزم ةياور فو ٠ رانلا نم كدلو TE كرتس سابعاي :

 هللا للص هللاا لوسر جرخ .: لاق لبس نع يراهن الا يديازلا نيف نب ليعاعسإ

 لستغيل ءاي اعدف هرخ ديدش ظئأق فئاص موي يف ةكنم قيرطن موي ملتسو هيلع

 أ لعمال امال س لاا اورتن قر يدعم لالا ماقف

 ٠ رانلا نم سابعلا دلوو سابعا رتسا مهللا : لوقي “اسل | هسأر عقار وهو ملسو هيلع

 ٠ رانلا نم كتدرذ رسو « عاب MEE لاق قاحسإ ا یر نفل يو :

 ههه ھاو چ یا ابل وت روت هر دل لسد يع ی دور ١
 ةددعتم ديناسأب هاورو ٠ يلع ولا ىلعي أو نايلبنملا ينوغازلا نبهللا ديبع نب يلع ي

 نع يدادغبلا بيطخلا قيرط نم جرخأو ٭ ةحصلا ىلإ 5 ابضعب دخأي ا

 1 ةادغ تناك اذإ ؟ ناه با ھا فا لزز اع لاق سابع نبا



 مو رك انقل خيرات

 غ ءاسكا سالا سلأف < هعماانودغو ادق : لاق < كدلوو تنأ ىنتئاف نيالا

 يف هفلخا مهللا « اذ رداغت ال ةنطاب ةرهاظ ةرفغم هدلوو سابعال رفغا مالا ؛ لاق

 ركب بأ قيرط نش اوا يلصول Es هظفلب ةاؤؤو ذلو

 هيلع هللا لص هلا لودر نأ يردبلا ىجرزملا قراضنألا لي يبأ نع ىفاشلا

 ارو تأ دغا تلزم مازن ال لااا طلح دبع ىب ساما لاقل
 مالسلا كيلعو : اولاق < مكيلع مالسلا : لاقف ءاجف هورظتناف « ةجاح كف يل نإف

 : لاقف « 3 ني ر ا ولا مارا ا لاق« تاك نيو هللا ةمحر و

 هت ءال مهيلع لمعشا هودكمأ الف « اتال < ضعب ىلإ ككضعب نرل ا ا

 راندلا نم مرتا مهلا“ ينيب لهأ الهو < يبأ ونضو يمع سابعلا اذه : لاقو

 نيمآ ثيبلا طئاوسو بابلا ةفكتسأ تنمأو : لاق“ هذه يت ءالم مايإ ېرتسک

 هللا یلص هللا لوقا نأ يميتلا ثراحلا نب مداری نب دم نعو ٭ ال “نا

 عاذخ وأ« الم كت ينطاخ سابعلا يع نإ مهللا : لاق ملسو هيلع

 ظفحاو ةظفحاف مهلا < يب اًقدصم هللاب اتمؤم < مالسرالا يف ينرصنو« راصنألا

 ظفاملا جرخأو ٭ عطقنم اهدانسإ ةياورلا هذه ٠ ادرک لک قم فيزا

 باطحلا ٠ نإ رم ماسو هيلع هللا لل هللا لوسر شعب: لاقدر نه يلا نع هقڀ رط نم

 J باطما لی نب نسابعلاو ديلولا نب دلاخو ليج نبا خخ ةقدصلا ت ا
 هانغاف اريقف ناك نأ الا يع نا : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هداوعأو هعاردأ سيتا دق ًادلاخ نإ < ادلاخ نوملظت فإن دلا امو« اهلا

 اخو يلع يهف ۽ ملو هلع یلص هللا لوسر مع ا 7 ا ليبس يف

 ظلغأ سابعلا نأ ديا در يفو . سابعلا ةقدص انلخعت انإو : ةيادر فو ٠ اهم

 ملسو هيلع هللا یل آد ا نم كتلزاهو هللا ال ول هللاو iê ر لاقف ر

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ريل غلبو <« اقرتفاف< كنم ناك ام ضعبب ع

 ملكتال « هيبأ ونص لجرلا مع نأ كاما “امرا كنزكا عا نق

 عب عفار أ نع ةياور يفو ء١ نيتلس ةقدص هنم انلحعت دق انإف سالا

 × هيأ 7 لجرلا مع نأ تر E لاق م« لوأ ماع ماعلا ةقدص انفلسأ سابعلا

 لاق ت نخأ ملسو هيلع هللا یلص هلأ لوقا ةريرع يآ ك اهل

 نإ ا هجرخأو  هنع هللا يضر يلع نع لماحملا قيرط نم هجرخأو ٠ يبأ ودصو يمس وه
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 ظفل فو ٠: همعب هابیلف * ءآش نف « يبأ وتصو يمبلطا اا دبع لب نمابغلا ظلت ةن اأ

 ي هن اف ًاريخ سابعلاب اوصوتسا : ظفل يقو * يآ وذصو يجهنإف سابعلا يف ٍفوظفحا

 نع يفاربطلا قيزظ .نم.ةاوزو.- + ئدع نبائورط نم طقللا اذهب ةاوزؤ يأ ونو

 قيرط نم هجرخأو ٠٠ يئابآ ةيقب هنراف .سابعلا يف ينوظفحا : ظفلب يلع نب نسحلا
 « يتبس دقف سالا بس نم « ينوذؤتف سابعلا اوذؤتال ظفلب دوعسم نبا ا ينطقرادلا

 هللا یلص هللا لوسر تيأر : لاق دوعسم نبازع ةياور ينو ٠ هيبأ ونص لجرلا عنإ

 وهو < برعلا نم يتمومع ديسو يأ ونصو يمع اذه : لاقو نءابعلا دي لشتنا لسو هيلع

 ايفل بنو ق نع لوا ىيولمب ن2۵ اور زین داود نلبي نمي لا اچ ل اف زم
 < لمح ام نسحا هنم لبقنو < هبنذ هل رفغا مهللا « يابا ةيقبو يلا ونصو يمع شسابعلا
 ناونصلاو ونصلا < هيأ ونص هلوق ٠ هتيرذ يف هل حلصأو « لمع ام يس هنعزواتو

 ىورو ٠ ناقرتفم امهو دحاو اعا تاد عر ا لترا

 جرخأو * ةحصلا قناعتف اضعب اهضعب دضعي ةریغک داسا تلا اذه ظفاجلا

 ىلإ مس دریا هللا لص هللا لوس ءاج : لاق سابع نبا نع ,بيطخلا .قبرط نم
 هيلع هللا ىلص يبنلا ديب ذخأف < هل ريرسا ىلع لمابملاو هيلع: لخدف « هدوعي سابعلا

 * معاي هللا كعفر : لسو هيلع هللا ىلع يتلا هل لاقف < هناكم يف هدعقأف لسو
 لا : اعرفرم :ةريره اأ نع يالكلا هيف( دانسإإب يأ. هقيرطأ نم_جزخأو

 دلوو: سابعلل رفغا ملا : ةيادر يقو ٠ غييحأ نملو سايغلا ا مابعال رفغأ

 هللا ىلص ينلا تيأر م :: ةريره وبأ لاق ٠ مهتعيشو سابعلا دلو يبحملو سابعلا
 يآ ونی او ديان دا سابعلا بكم ىلع هيدي .برض دق لسو هيلع
 ًاردق باب كر ناكر زاك دالا موي قر يعج يتسن اك هن يجنن ال ميا

 : قريش 5 لاق« عومدلاب نافرذت هينيع ا 3 ًارودقم

 ناعأ امو نشأ اها سابعلل رفغا, مهلا : لوقيوا وعذي وهو, هيدي

 ىلإ .هتيرذ نمو هب نیک ادو

 ةعو رفعج نب هللا دبعو سابعلا نب هللا دبع ساحملا

 نال لاکا رو د یر دف ااا لا
 موي لك نسكلا ابأ ايا : لاقو هنحعساف ديشرلا هب تئدحف : يئاسكلا ةرح

 يدح طق تعمم ام : لاقوا هطخي هبتكف نءاطزقو ةاودب .اعدف « :ةدئافب انئيَع



 r۷ رک اسع نبا عب راث

 نع بيطخلا قيرط نم هاورو ٠ مهرد فال ةرشعب يل ا ا

 : لاق 6 سابعلا ةعيشو © سابعلا دلو يبحملو « سابعلل رفغا مهللا : ظفلب ةريره يل

 لاا ةراد سانبملا ىب ٠٠ لاق“ نتمعألا ىلإ تاللا علل + اذ لع درب لو

 : لوقيو زجترب لعجف دجسملا ىلإ تناك
 ا اورو ا لإ ترايفل ةيبارب ا

 هزادلا لهب نک راب براي
 ايازيم سابعلا لعجتو « هراذلا لهأب نك راب ميلا: سو هيلع هللا ىلع ينلا لاقف

 ادام ادام اقا قاسم زر علسو افا جا ر 6دا تام عقال

 مرج ال : ارعا لاقف <« يكتتم ىلعل هنإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسا الإ

 ظفاحلا جرخأو +  رمعيبكسمىلع هدشف : لاق  يبكنمىلع تنأو الإ هدشت ال هللاو

 تج : سابعلا يل لاق : لاق سابعلا نب هللا دبع نع يلمتملا ىلعي بأ قيرط نم

 دلو ديس انأ اكل خي : لاق انآراالف < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلعو انأ
 : لاق نمابع نبا نع بيطخلا قيرط نم جرخاو * برعلا اديس اتناو“< مدا

 اي ذخأ خ٤ نيفص اوف ص نأ الط لإ ني رجابملا ملسو هيلع هللا لص يبلا م

 هل لاقف ملسو هيلع هللا للص يللا كحض غ٤ مهني ىثم م « نمابعلا ديبو يلع
 یاب انما نأ يقؤيحلأ: لیری نا + لاف 2 0 لۇ زايا کتل مم5 لع

 - شرعلا ةلمح سابع اي كبو يلعاي كب ىهابو < عبسلا تاوتسلا لهأ نيرجامملاب
 نيسحلا هيبأ نع نينحلا نب يلع هيأ نع يلع نب دمحم نع ًاضيأ هقيرط نم هاورو
 رحفلا سانلاب ىلع ةكم هين ىلع هللا حسف ال : لاق بلاط يبأ نب يلع نع يلع نبا

 كلانا امك قوس ار ارا “دج و تاكب الط اكاد اطف تلور ةف نم
 ارد خو تاعا لر زال اق کن ا کک

 ءآوملا ناكس بلاط يبأ نب يلع يخأبو سابعلا يحدبو يب ىهاب هلأ هللا نع
 اهم لعأ ي أبا ىهابو < تاوعم تنس ةكتتالمو نييبنلا حاورأو شعلا ةلتمو
 هيلع هللا لص هللا لوسر تيار لاق لفات فا كم نع جرخأو * ايندلا

 امك يرق دوج كيت مع سابعلا اذه : لاقف نمابتلا علطاف ليلا قوسب لانو
 امك سانلا دوجأ ظفلب يوزو ٠آ كلام عامرالا_قيرط نم هاورو ٠ املابلضوأو
 يلبدحلا ءآرفلا نب يلعب أو يلصوملا ىلعي ىلأ قيرط نم هاوزو ٠ :مييلع ةانحأو



Aكيد  

 بطخ : لاق رمت نبا نع يأ جرخأد * (ضءب مهضعإ يوقي ةددعتم قرطب هاورد
 سابعلل ىري ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ سالا اهيأ.:؛لاقف سانلا رمت

 اهمأ اودتقاف ىر هعيع هلات. الور < :ههسقإ ريو“ همخفیور همظعي « اولا دل ولا یریاام

 ةيلإ ةليسو هوذختاو < .سابعلا همع يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سانلا

 نقستسا : لاقدر .نيل نع ؛ملسأ, نب ديزي نع اضيأ چرخو یټ كب لز ايف
 كيلإ هب هجوتن كيبن مع اذه كثمإ مهلا : .لاقف سابعلاب ةدامرلا ماع رمت
 ركذو « سانلا اهيأ : لاقف سانلا رمح بطخف « هللا مهاقس ىتح.اوجنري امف ٤ انقساف

 مرکب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تيأراام :تلاق ةشئاع نعو. * , ثيدحلا

 هللا ىلص يبنلا تيأر ام : ظفلب بيطخلا قيرط نم هاورو ٠.  سابعلا همارك ]ل ادا
 اهنأ ةثئاع نع الوطم اضيأ هجرخأو ٠ سابعلا لجيام ا ل سلع
 ملسو هيلع هللا یلص اسد مظعت نم تيأر دقل ينخأ نبااي :.ةاورعلب لاق

 ةرصاخلا هذخأت تناك ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر نإ « آي ءا الا

 قرع ملسو هيلع هللا, ىلص هللا, لاوسز دخل لوقت ايكبف : تلاق <, دجب.هب كتشف
 سانلا عزففا هيلع يمنأ ىتح دج هب دعشاف ::تلاق < ةرصاخلل يدتبم الو < ةيلكلا
 هللا لوسر نع يرسم: تلاق « هانددلف بنجلا تاذ هب نأ اننظف : تلاقء هيلإ

 نأ متنظأ : لاه دوللار, دوؤ ك ةاثددل دق. نأ فرعف ملسو هيلع هللا یلص
 دبیا نبأ ىف ال ید يبيت الد < لع ایا اربا ھا ناك ام 9 يلع اهطلس هللا
 نمو : تلاق < الجر الجر .نودلي .مهتيأر دقلف : ةشئاع تلاق < يع الإ دل الإ
 E نوعجأ لاجزلا دلف : تلاق مب عيلفف رک ذب دل اف
 دودللا غلب تح ةأزعا .ةأرما انددل ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوذأ
 ليست یر اد دت نسق جوش غ امل انلق « ةُئاص هللاو ينا لاف ايم ازا

 : ةورع لاق < ةئاصل اهنإو يتخأ نبا اي هللاو اهانددلف ٤ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 نوعبسلا هافاو نيح ملسو هيلع هللا ېلص هللا لوسر ديب ذخا دقل هللاو سابعلا

 ِكلذو. < مهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رل :طْزرةشاف «_ةيقعلا'يف : راصن الا نم
 نإ : ةياور ينو . ةينالع دحأ هللا دبعي نأ لبق هلوأو مالسوالا ةر

 اینک لاق تار نم ضل در و ,ةعاصر حو تدل یا ةأرملا
 قيرط نم جرخأو *  سابعلاب اطل a دشأ 0007 هيلع هللا ىلص هللا



 t4 رک اع نبا خيرات
 عم اسلاج ملسو هيلع هلا ىلضيبنلا تناك : تلاق ةشئاع نع ظفالا يعن ك
 سلجف < ركب وبأ هل عسوأف سابعلا لبقأف < رتو ركب. وبأ هبنيو هباحصأ
 ملسو هيلع هللا ىلص يتلا لاقف < رك كب يأ نيبو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نيب
 < لضفلا ووذ : لاق وأ « لضفلا لأ لضفلا لهل لضفلا فرعي ال ری أل
 ىلص يبنلا ضفخف ف < هندحي ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر ىلع سابعلا لبقأ م
 یلص هللا لوسرب ثدح دق : رمعل ركب وأ لاق ًاذيدش هتوص ملسو هيلع هللا
 سو هيلع هللا ىلص يلا دنع سابعلا لاذ اف < يلق ت تاغش دق ةلع ملسو هيلع هللا
 هي يو اک هللا لوسراي : ركب وبأ لاقف < فرصناو هتجاح نم, غرف. تح
 : لاق < ًاديدش توش تضنجدق كتيأر يناف : لاقء ال : كاك: ةجابلا
 7 اوضفخت نأ عرعأ Î نأ سابعلا رضح اذإ ينرمأ ليربج
 LÊ كرب ازعل AE Ser يلعي يبأ قيرط نم ج e يدنع
 ا دلولا لالجإ سابعلا لي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق
 ًادلاو الإ ادخال نأ ملو هيلع هللا غ نود بچا ویک لا
 ىنا FF دوا داود نر ندد اجاب ا هللا صخ ةليضف < ا
 لوسر لاق : لاق يلع نب دمج نع دعس نبا ع نک لو # ةبقع نبا
 اة وکو دك ووت دلا: نال ف وهو اموی ملسو هيلع هللا ىلص هلا
 نعو *١ مهيطعيو موقلا ىلع ذخأي ناكو « سابعلا يمعب ةليللا كلت تديأ : لاقف
 ہیک اف ملسو هيلع هللا ىلع ينال ثيدهأف ۾ ماشلا نم تمدق : لاق يباكلا ةيحد
 يلهأ بحأب يتتئا هللا : لاقف هيدي نيب هتعضوف كركدو زوو تسي نم [ةساي
 et ندا : لاقف یبا اف ا تن يع ا ! لاقوأ كيلإ
 تيتأف اذه نم يعم لك أي هيلإ وأ يلإ يلهأ بحأب ييتأي نأ منال
 رياج نع دانيد نب و وربع نع ينطقرادلا قيرط نم جرخأو | لك أف سلجف : لأق
 : لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمم : لاق يراصنألا هللا دبع نبا
 لاق ٠ هنم هلوس رو هلا *ىري قف هج لها باطملا دبع نب سابعلا بن < م نم
 بيطللا قيزط نم جرخأو * ورم ثيدح نم بیرغ ثيدحإ اذه: ا
 لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر سابعلا ىتأ : تلاق ةشن اع نع
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف « اهانعقوأ عئاقو نم سانأ يف نئاغضلا فرعنل انإ هللا
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 ثيرق ا نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا عزو دنع 2 مظعأ هنأو

 لشو لثق نيح ةزمح يف لاقو ٠ ادبأ ادحأمهنم يتبتسأ ال هواتق نل : لاقف ابلصأب

 جرخأو *  نيمبسب رثكملا لاقو شيرق نم نيئالفب نلغم أل. 'تيقب نال هب

 كالو : سابعلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق عقار يأ نع ظفاحلا

 الأ لضفلا ابأ ابا: ظفلب يدع نبا قيرط نم هاورو ٠ ىضرت ىتح هللا نم عاب

 ىضرت ىتح هللا كاطعأ تم دق ول : لاق الا یب : لاق ۶ كرشبأ

 هيلع هللا یلص ا لوسر لاق : لاق صاعلا نب ور نب هلا دبع نع جرخأو

 مابا لزنمو يلزم « الليلخ يهاربإ ذا 5 اليخ قَذَعأ ها نإ : ملسو

 ةالصتمو اعطقنم يور دقو + نيليلخ نیب نوم اننيب سايعلاو < نيهاجت ةنجلا يف

 لاق يضرعلا كاحضلا نب باهولا دبع هدنس ينو < أصم ةجام نيا هجرخأو

 شايعنب ليعاممإ نع كاعتضلا نب باهولا بغي ترمي كيدحلا اذه يدع نبا



 ا رك اع نبا خيرات

 هيف مهتب ناك باهولا دبع نأ ىلع < باهولا دبع نم هقرس يلهابلا ةيواعم نب دمحأو

 < باهولادبع فعض ىلع عهقافتال فيعض ثيدحلا اذه دانسإ : دئاوزلا ينلاق : لوقأ)

 < ةعوضوم ثيداحأ ىور : كاملا لاقو < :ثيدجلا عضي : دواد اار لاك

 وحدات خام نام درا © ار یا لاو ديك ةؤخلاب اا | ليعمل اجلس و

 ٠ ( ثيدحلا فيعض : دواد دا هيف لاقو < باهولا دبع ايالب نم هنإف عريش

 ريسأو < سابعلا ةمايقلا موي :نمانلا دعسأ : اعوفرم رع نبا نع ظفاملاجرخأو
 افا اراب :!تلق : كلاق ةشئاع نع ةؤرع نع يرهزلا نع كلام ىلإ

 ۶ بفيرتلا تاكا .ةفوغ ةنجلا يف هل نإ ىلب : لاق ؟ لضف سابعلل ام يأو

 هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق ريغك نب هللا دبع نعو * | هملک أو يندنلكي يلع لطم

 + بلطملا دبع نب سابعلاب أدبأ نأ ينرمأو « يرقلا ينب هللا يناصوأ : ملسؤ هيلع

 يبا نب ىلع لاقو هيف دازو يربطلا بيطلا يبا يضاقلا قيرط رم هاوزو

 کل يسا نار تيئيش لزاوبك رج يكسر اا معبرا هللا دانم زا مفأ و. كللاط
 ًادلج هتدلج الإ رمعو ركب يبأ ىلع دخأ يناضفي ال: لاقو < هقيمسلا ثلاثلا

 دابع رارش م انف عيشتلاو انبح نواحتني موق نامزلا رخآ يف نوكيسو < .اعيجو
 لأسف لئاس ءاج.دقلو : يلع لاقو :لاق < عو ركب ابأ نومعشي نيذلاا هللا
 ناثعنةاطغأو مع اهاطعأو ركب وأ ءاطغأو ةاطعأفي ملسو هيلُخ هللا /ىلس هللا لوتسر
 لاقف < ةكربلاب هاطعأ ايف هل وعدي نأ ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر نم لحرلا بلطف
 قيدصوأ ين :الإ . كطمي ملو كل كرابب ال نيكو : .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هدجب نع هييأا نع ادم نبأ رفعج نع ينظقرادلا قيرط:نماج رخأو :.*! اديهشوأ

 نعرو هني نع وكب وبأ:سلجا سلج اذإ .ملسو هيلع هللا نلص .يبلأ ناك لاق
 آ اذواف ٠ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوتس راو تاک ناك و .هياليا نيب نافع ئراسي

 قيرط نم هاورو ٠. ..هناكم سابعلا سلجو نكي وبأ..ىحنت . بلطملا دبع نب نسابعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر .ةقلح تناك نإ: لاق ر يراصن ألا بوقعي .نع يطظئارغا
 هيف عمطب اذ غرافل اهم ركب يبأ نيل كين و« راوس ًالاكريصت ىتح كبتشتل ملسو
 هللا لوسر هيلع لبقأو شلحلا كلذ سلج ركب .وبأ ءاج اذإف < سانلا نم د

 حزحزتق سابعلا عاطف < سانلا عمسو هقيدح هيلإ .ىقلأو ههجوب ملسو هيلع هللا ىلص

 ميظعتل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجوب يف ,نؤرسلا فرعف هبل نم ركب وبأ هل
aم  



Myتيان  

 : لاق نيسملا نب يلع نب دم نع هداعسإب اًضيأ جرخأو © .سابملا ركب يأ

 ا الف « ناتريفض هلو ةلح هيلعو نف افا باطملا دبع نب سابعلا لبقأ

 8 هللا لوسر اي تن ءاكحتشب مج: ااا دلا هلا لات « مست ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هابل ويقول ايبا : ا ءاي كلامج يتبعأ : لاق < كنس هللا كحضأ

 5 كا دعا مامرالا قيارط نم ؛ةاؤروا.:٠ اعلا لاق 2 لجرلا يف لاججلا ام

 لاما ام : هل لاق هيفو < ضيب بایث هيلعو هيفو ةيرخ نب قاحسإ نب دمو يقييبلا

 لاعفلانسح.: لاق 9 لاكلا اف : لاق < قحلا يف لوقلا باوص : لاق 9 هللا لوسر اب

 ثيدحلا امو. ٤ ىغتنا ٠ يوقلاب نسبلو ميهاربإإ نب رمعدب درفت : ىقهيبلا لاق ٠ قدصلاب

 : لاق سابع نبا نع بيطخلا.قيرط نم جرخأو # .هقيرط ريغ نم وهف لوألا

 لكلو « عرولا ناإالا سأو سأ "يش لكل : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 « سابعلا يمك ةم الا هذه مانسو مانس “يش لكلو < ربصلا نامي والا عرفو عرف "يش

 اج شن كلو < نال او نشا مايسة مالا ىذه طش واب اطيل يش لكلو

 نا لغ. ةمأألا هده نعو عوف لكلوا م أزيعو ركب زب, ةاألا هاذه حانجو

 ٠ ثيدحلا بهاذ وهو ريبظ نب كسلا هدانسإ يف : بيطلا لاق ٠ بلاط يبأ

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثم : لاق ةريره ىلأ ىلإ هدسسب ظفامللا جرخأأو

 نع امهاهيف ةملس مأ لزنم يف هايتأف بلاط. يبأ نب يلع ىلإو سابعلا همع ىلإ

 اهات وله تنشر ين امرا لاو افلح ا« رمال ضعي ا رماو اجرا ةلاطمب

 هللا ىلص يلا لاقف « ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدب نيب اهفالتخا دعشاو

 يمحو بأ 5 تافلغأ نمل يردت ل لاقو هيلع هلبقأو هي يلع اي: لم بط

 له لضفأو <« ًادتحم ةيلهاجلا لمار يئابآ لسن ةيقبو يرصنعو يلضأو يتيقبو

 هللا نادا ا ا دقف هقح لبج نم < يدعب دف مالسإالا

 « مهم يتمأ رعأأ ةالو هللا لعي ادال ا املا يا باص نم ج نزع اةركلذ. لج

 هللانكلو متر کد انأأ تلا لعب ایا٤ يتم ا يدې مهتمو « نيمان ةكولم ءافلخ مہلت

 ارون ميقا هللا لمي < اوان: نم لذخيف « مهتاوصأ ع ةرو مركاذ يذلا وه

 ا ر الا ن د و ا دي زد داتا نيم ملا

 يف هللا هبي« ضرألا يف هءايلوأو يذلا هب زمي « تنسو هباتك اهب ها يحيف

 دعب يلعاي كلذو « اهبرغو ضرأألا قرش يف نوملاصلا هدابعو هتكتئالمو هام



Er E نبا خيرات 

 جرخيو ةدغفلا عقت م٤ هبخاض :امهدحأ لتقيف سابعلا دلو نم دالا فالتخا

 رطق يف مهيلع نورتفيو مهنوداعبو نادلبلا مهيلع نودسفيف يلع اي كدلو نم موق

 لجورغ هللا درب ماك ةنسلا,ماقت وأ اريشأ كلذ نوكيف <! مهيلع, ن ودسفب و .لضرأألا

 ثدح باش « مهيف يتمأ يدهم جرخي ىتح مهيف لازت الف < سابعلا دلو ىلع ةمعنلا

 نمؤم لك هنامز يف شيعبو « ةئسلاو باتكلا هب يبحيو « ةملكلا هب هللا عمجيف نسا
 يف تناكةبر كا لك هب جرفيو « هتمحر هب هللا لزني < هتنسؤ هللا باتكب كسمتم

 لزتينح لدن ينو هيف كلذ لاي الف < ضرأالا نك/اسو:ءامسلا_نك اس بحب« قمأ

 سابعلل نأ ت تملع امأ يلعاي < مهنم كلذ ضبقيف هتملكو هللا حور: مرم نبأ ئسع

 مودع نأ تدلع امأ « مهيف كلذ هللا يناطعأ [ظفاح هللا نرم سابعلا لالو

 ًاديدش 8 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بضغو : لاق « روصنم مهيلوو لوذخم

 يف ةلاقملا يف علقب داك اف < هقورع تردو هجو, رمح اوا هينيع نيب قرع رد ىتح

 هسأر لبقو هقئاعف سابعلا ىلإ بثو يلع كلذ يأز الف « هراب ةماع هدلوو سابعلا

 ينج كلذك لاز اف يع طخيسو ةلاوسو طخسو هللا طخ سر نم هللاب ذوعأ علاقو
 فرعي مل نم هنإ يلعاي : لاق مث < لسو هيلع هاه رشا هلوشرو ضع مكب

 بج دق وسر هلام هك بع دبع نب سابعلا كتيقبو يثيقبو يمعو يب بأ قح

 هللا دشي < يتمأ رمأ نولي < اظفاح هللا نم يمل نراف هدلوو م PO “يت
 pg ينس تروغو « مالسرالا يفك أ ام دعب مالسرالا مهب زعيد « نيدلا مهب

 يف ام ىلع اوبلغو هومزه الإ دحأ ماقاي الف < دوس تايارب ناسارخ اهل لاقي ضرأ نم

 ملسو هيلع هللا یلص هنا لوشر را ےک ا تل ابار وجر عت ی نيا

 < ًاريثك ءاعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امه اعد اربدأ الف < افرصناف فارصنالاب

 هللا يلص ينلا نأ ا نع ظفاحلا جرخأو * نيفادخم ريغ 'نييضار اجرو

 كلن كف لدب مل ظفل ينو . ةكلملاو ةوبنلا كيف : سابغلل لاق ملسو هيلع

 + ٌموبنلاو مكيف ةفالخلا ظفل يفو ٠ يقهيبلا قيرط نمو < ةبيش . يأ نبا قيرط نم

 ىلع وهو ةكم وا سابع ابعلا يقل ملسو هيلع هللا يلص يبنلا نأ يلع نع ظفاملا جرخأو

 لوسر اي يأو يأ كادفىلب.: لاق 2 كزيجأ الأ ٠ كوبحأ الأ مايد لاق ايشا هنلغب

 راو ييططل | یبا ظنم هاوو ول وب هدف ولم الإ اذهحتنلا نإ : لاق هللا

 اذه يف انل ام هللا لوسر اي : سابعلا لاق ظفلب نابع نغ اميل ع تيطخلا قيرظ نم



êبيد  

 < عي مكبو « رعألا اذه حتنب مكب « ةفالخلا مكلو ةوبنلا يلا: لاق ١9 نمألا

 ٠ يعافش هتلان الف كضغبأ نمو < يتعافش هتلان كبحأ نم : سابعلل لاق م

 هللا لص ينلا انيب : : لاق رمان نب راع نع ينطقرادلا قي رارطأ نسا اشا هاورو

 «سابع اي : لاقف سابعلاب وه اذإف ةتافتلا هنم تناح ذإ بكار ملسو هيلع

 يذلا وهو كدلو نم مالغب همثخيسو 3 مدل السرالا ذب 21 نإ : لاق < كيبل : لاق

 همتخيسو رعآلا اذ حتف هللا نإ : ةياور فو . مالسلا هيلع ىسعب يلصي

 لاق < يسيعب يلصي يذلا وهو « ًاروج تنام اك ًالدع اهالي كدلو نم مالغب

 جرخأو # ةريغم نع ةفيلخ نب فلخ نع ناهلس نب ديعس هب درفت : ینطقرادلا

 * لوقي نمابعلا تععم : لاق ةرسم قل نع يلماحملاو يعاضقلا يضاقلا قيرط نم

 يف ىرت له رظنا : لاقف ةليل تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع تنك
 : لاقف « ايرثلا يرأ : تلقف 9 يرت ام : اقف“ من : تلق : لاق ۴ 'يش نم ايلا

 قيرط نم يورع ثيدحلا اذهو <« كبلص نم اهددعب ةمألا هذه كلي .هنإ امأ

 ماع الاي دابا دخ تعا: يزال! لاق دنا شيلا نع و يأ نب ادي
 سابع نبا نع نيهاش نبا قيرط نم ظفاحلا جرخأو * سابعلا هين ي هثندح يف

 هيلع هللا ىلص يبلاب تررم : تلاق ةيلالملا ثراحلا تنب لضفلا ما ينلثدح : لاق

 هللا لسرايا تاقف < مالغب لماح كنإ لضفلا مأاي : لاقف رخحلا يف وهو ملسو

 اذواف < كلل لوقأ اموه : لاق 9 ءاسنلا اوتأي ال نأ ناقيرفلا فلاحت دقو کا

 نذأف ملسو هيلع هللا یلص لا اركب ثتأ هتعضو ايف : تلاق « هب ينتأف هتعضاو

 تتأف تلاق « ءافاخلا يبأب يهذا ٠ لاقف ىرسبلا هنذأ يف ماقأو < ىنميلا هنذأا يف

 الف > ملسؤ هيلع هللا ىلص يبنلا ينأف « ابل الي الدر ناكو « هتملعأف سابا

 مأ هب ينئربخأ يش ام : لاق سابعلا نإ مث« هيلإ ماق لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر هآر

 يقف ةئامو نيثالثو سمن ةنس تناك اذإ | قلابعاي مش لاق 9 انه اندرو نع لضفلا

 نع يطا زك ا رف قدام مهتمو روصنملا مهتمو حافسلا مهتم كدلولو كل

 یوم نب يلع ىلإ ظفاحلا دنس أو + لضفلا مأ ىلإ هدنس نيهاش نبا نع لالا

 هني نع يلع نب دم هيبأأ نع دمت نب رفعج هيبأ نع رفعج نب ىموم هيبأ نع اضرل

 لاق : لاق بلاط يبأ نب يلع هيأ نع يلع نب نيسحلا هيبأ نع نيسحلا نب يلع

 ءادوس ةمامعو دو ءابق هيلعو و ليربج يلع طبه : ملسو و هيلع هللا ا اناا الل



 to رک اسع نبا جرات,
 كاملا ةروص هذه : لاق 7 طق اهيف يلع تطبه كرأ مل يتلا ةروصلا هذه ام : تلقف
 ىلص يبنلا لاقف « من : ليربج لاق 2 قح ىلع مو : تلق <« كمع سابعلا دلو نم

 :ليربح لاق « اوناك نيو « اوناك ثيح هدلولو سابعال رفغا ملا مانو هيلع هللا
 : لاق 2 نمت مهتساير : تاق ٤ داوسلا اذهب مال السرالا ااا نامز كتمأ لع نيئأبل

 كلي 'يش.ياو: تاق« ناسارا قمن: : لاق ۴ مهعابتأو : تلق 9 سابعلا دلو نم

 « زيت اوري رسلاو « ردملاو رحتحلاو « رضخ ااو رفص الا نوكلي : لاق © سابغلا دلو
 ًاردب دهش سابعلا نأ ول : يبعشلا لاقو * رشنملا ىلإ ثلملاو < رشحملا ىلإ ايندلاو
 جرخأو ٠ ةالقع.الو ايأر ملسو هيلع هللا ىلص دم تاز ایف ادا

 اهنع هللا يضر يلعل سابعلا لاق : لاق يبعشلا نع ةبيش يبأ' نبا قيرط نم ظفاحلا
 هلا لواط یک ییا یکن ار ویر الار لسا رولا ننام نط
 الو < (2) كاذف انم فلختسي نم هلأ هيلإ انب قاطناف توملا ملسو هيلع هللا یلص

 لسو هيلع هللا یلص يللا ضبق الف“ اسا مف | سابل يلع لاقف « انب ىصوأ

 الع نأ ول : ىبعشلا لاق < هدي ضبقف : لاق « كميابناف كدب طسبا : يلعل س'علا لاق

 اما: صاقو 0 دعس لاقو * معنلا رمح نم ًاريخ' ناك/نيبابلا دا يف. نيابعلا عاطأ

 : اولاق ٠ مالسرالاو ةيلهاجلا يف اف سابعلا مدقي وهو الإ سانلا نم ًادحأ انكردأ

 ًالالجإ زوجي ىتح الزن الإ نايك ار اھو نائعب الو رمعب طق ريل سابعلا ناكو

 ناكو ٠ یش زهور ایک لا اهو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رع اهب ری نأ هل
 انطحق اذإ انك( انإ مهلا : لوقي نأكف سابعلاب رمح يقستسا اوطحق اذإ سانلا
 دمع انبي معب كيلإ لسوتت انإو < انيقستف ملسو هيلع هللا ىلص دم انيبفب لسوتت
 سنا نع ظفاحلا ةيضقلا هذه ىور < نوقسف : لاق « انقساف ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةفرع نب نسحلا قيرط نمو ٠ يلصوملا ىلعي بأ قبرط نم هادرو . نيقيرط نم
 ىتسنسا زم نإ : ظفلبا سابع نباب نع ا ايل سان ع اع هاج رو

 كدبع نإ مبللا لاقف سايعلا ماقف < قستساف 3 : سابعلل لاقف « ىلصملاب سانلل

 هب ددشاف انيلع هلؤنأ مث ءا هيف لزن ام باحسلا رشئاف < * ام كدنعو باح

 قطني ال نمت كيلإ انعفش انإ مهلا ٠ ع رضلا هب رردأاو < عرفلا هب لط أو ٤ لصألا
 لك عوح كيلإ وكشن انإ مهلا « انيلاهأو انسفن أ يف انعفش مهللا « انماعنأو .انئاهب نم
 ةعفان ةعداو اايقس  انقسا. مهللا < فئاخ لك فوخو « راع لك ېرغو « علاج
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 كيلإ الإ بغرنالمبالا هرخآ يف دازو و ار ادلع خيارك نک اروا اما الع اط

 ددر نعال زم تغس كيلإ وكسشن انإ مهللا < كل كيزنشالا اك دحو

 قيرطنم هاورو ٠ هل ءا ىو د كفئاع ا اعلك يرعو « ما لک رجب

 ترظن ::لاق ديززينب بئاسلا نع دعس نب دمع یب رطنم اورو:  هظفلب ايندلا ىبأنبا

 هتوص عفري هیتبکر غلبيال درب هيلع اعرضتم الذبتم ادغ ةدامرلا يف موي ا

 اعدف < بلطملا دبع نب سانعلا هنيم نعو < هيدخ ىلع ناقارهت هانيعو < ءاةستسالاب

 نمانلا. اعدو اعدق هبر ىلإ جعو « ءامسلا ىلإ هيدب اًعفار ةلبقلا.لبقتسم وهو ذئموب

 لاز امف < انيلإ كلوسر مب عفشتسل انإ ميلا : لاقف نمابعلا يب ةفخأ خ٤ هعم

 دعسنبا ىوزو ۰ نالمبت هانيعو وعدي سابعلاو « 37 هبنج ىلإ اف سابعلا

 ا 1 : الف كوع يآ نبا نع درت نب أ هللا دبع, نعم يدقازلا نع

 : لاق # اهن يقب <: لاق « ءآوعلا : لاق 9 موجنلا نم انيلع يب < لظفلا بأ اي

 غا: سابل رع لاقو < اريخ ايف لعجي نأ هللا ىسع : رمع لاق « مايا ةيناث

 : لاقو اهعفر م سايغلا يديب ذخأ ءاعدلاب ر رع لأ الف : لاق « هللا ءاش نإ ًادغ

 مخي < لحملا انع بهذت نأ كلين مشب اكيلإ مهتم نإ مهلا

 اورطم الف < َمايأ مهيلع ء DA اوقس ىتح اوحرني ملف : لاق

 ينئادملا قيرط نم جرخأو ٠ كءالبب .اوقملا : لاقو ةئيدملا نم برعلا جرخأ

 : سابعلا لاق ءاقستسالا ا غرف امل : لاق نالا حلاص :يلأ نع

 هجوت دقو © ةبوتب الإ فشكي الو < بنذب الإ ءامسلا نم ءب لزني مل هنإ مهلا

 « ةبوتلاب انيضاونو < بونذقلب كيلإ ايدي هذهو 6 كيت نم ناكل كيلإ موقلا يب

 > اا وم دقف « ةعيضم رادب ريسكلا عدت الو < ةلاضلا لمن الايعازلا كنأو

NAD OE SNE SE)ينفد" : يشأ  

 < نورفاكلا موقلا الإ كمر نم أيب الهنإف © اوكلبيف اوطنقي نأ لبق كئايغب

 لاق رمت نأ : ةياور ينو + لابملا لغم اشارا ىتح همالك عاف : لاق

 ةرجو يبأ نع ظفاحلل ةناور يو < هتم ناكملاو هلل نإ کرایا ذئنيح

 ءاقستسالا يف ذخأ ربدملا ىلع قو الف< رمع ىقستسا : لاق هيأ نع يدعسلا

 سابعلا EC مه 2 كدتع امو < مهنع تزجت ينإ مبلل ا لاق م اعدف
6 

 هءادر بلق لزني نأ دارا الف « هب كيلإ لسوتت نحنو < كيبن مع اذهو :.لاقف
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 انيأراامو: لاق 2 اذهإا 7 :ارلاقفا رستتشلا يرن زة رط :ساغلا, ى ءازق لز
 غ ٤ ترشنتا م < دعرلا انعم 3 قاط عندأ باحس ةعزق نم كلذ لبق

 تولا باوا یک حولا و ع يخت کی اندق اا ناك اء )تراكم

 فيفع نبال ىوريو : ريبزلا لاق < لبوالا ىرغص اهلك أت طفرعلا قاقح نم ةجراخ

 : سابعلاب .ءاقستسالا يف .يرسدتلا
 ةياغا ةبيشالنب نابع لازا
 هتوصل ء اسلا تحتفت لحر

 اعد "امل ” اهباؤأ هلا ثحفف

 هع وه نمک الف يتلا مع

 هماقم ماق موي شيرق تفرع

 مايألا نكست . دنعا الل

 مالسرالا ةواعدب اعد امل
 مارک نیا دنجي ابف

 مامعألا يف مخلاك الو: دلو

 E فق

 : كلذ يف مشاه يتب رعاش لاقو: ريبإلا لاق

 E ان ا لوقو

 : بحل يبأ نبا ةبتع نب ضاع لاقو

 اماهغلا جعب يذلا

 د هتديشل يبستسإ ةيشع هلهأو زاححلا هللا تس ىمعل

 نظل ق ااو ماد نإ اف هيلإ

 رختفم رخافملل اذه قوف لهف

 ئاد بدجلا يف سابعلاب هجوت
Ha FRE 

 نب ىموم قيرط نم يروباستلا ةيزخ نب قاحسإ نب دع قيرط نم ةياور يفو
 ةدامرلا ةنس ةنيدملا لهأ تباص أ امل ةنسلا نأ 00 نع هدادجأ نع هيبأ نع رفعج

 6 هباثما انيق نب ادغ نش اک د لافأ# نك لف تارعم ثالث اوقسنسا

 اوسلاو | وربطت نأ مشاه یب ىلإ رم نقرأ نال 3 حي يلعب نولوقي سانلا ذخأف

 سابعلا: ىلإ جرخو « مكتبايث حلاص نم
 نيسللاو هني نع نسحلاو « هيدن نيب همام يلعو £“

 ىلصملا قأأ غ «انريغانب طلخت ال : رع هل لاقف < هرپظ فاخ مشاه ونبو راسی نع

 ام تملعو « انرماؤت ملو انتقلخ كنإ مهللا : لاتو هيلع ىتثألو هللا دمحلا فقوف

 تلفت كف مهل هلا < انقزر نع ايف كاع كعتي لف« انقلخت نأ لبق

 يف انيلع لضفتف ةلوأ يف ف

 ءابعلا لاقف < خوخ الإ انلزانم ىلإ انلصو

 مشاه ونب عمتجا الف < بابلا هيلع قدف
 سابعلا ج رخ م ٤ مهبيط هدنع

 ا ا الع ا اھا یک اکا فزد
 ٤ تازع ساهر رك < شاملا نبا ان ن



YEAبذ  

 ىقستساو < ةدامرلا ماع يقسف قتستسا : لاق 2 كاذ فيك و : رفعج نب ىسومل ليقف

ENEىلإ هوك اخ « ىبأف 9 اهيف انل نذئا : اولاقف نشيرق هتسفانف مزمز  

 ابكي ف ءاؤبأقلا6 ۰ انوقسا ا قيجتارقلل لاق یہ ر طلا ایا انک اف ؛« ايليإ از

 يذلا نإ : اولاقف ماقسو برشف نيع اهنخ تحن نم تعبنا تضم الف هالهبلاو

 ناك ٠ كم انلا ةموصخ الف عجراف « مزمز كاقسأ يذلا وه ةالفلا يف كاقسأ

 ىلإ هوكاحفإ « .اهيلع. مبلغ مث < تالكو كابذاونب اهيلغ هبلتق نفئالطلأب أ :ضرأ هل

 : اولاقو < هوقسي لف بابذ ينبو بالكي نب .قدتسا قيرطلاب ناك" الف 6 جيطس

 ا |۶٧ نیع هل تشعبناف جرخاو هتلخار | بلک رف «اشطع اوتوم

 < مهعم ناک يذلا مء آم اوقارأ ام دعب بابذ ونبو بالكون مهم برشو اوبرشف

 < اننيب يضقي ابف قداصأ يردن ام : بابذ وثب تلاقف <« حيطس ىلإ اولحر مث

 اًيبخ| كل تأبخ نإ : لجرلا لاق هيلع اوهدق الف < ةدارج قاس مهتم لجر:أبخف

 < كدي يف ام قلأ < راشنملاكقاسو « راطتساف راط « راقفلاك هرهظ : لاق 9 وه ام

 <« ةف كلا تأبخب دق. !لاقف. ةر مهنم لجرا ًابخو :(لإق © ةدارج يقاس ىت ولأ

 ارج 5 اج ساو ارج هل بخ و ارة رل ى لأ « معطأف عفيأو < قسيف لاط : لاقت

 2 جا حب ات أخ لاف اشر لاقت E ابقلعف < هدازم يف

 ىفقف هيلإ اومصتخا م ٤ راسي كبلكق نع يف « ةدازم يف تزرخب « ةدارج سأر : لاق
 مدقف < ةفان ةئام حيطسل اومرغو « ةقان ةئام بلطملا دبعل |اومرغف < لام اب بلطملا دبعل

 رشف ةكم لابج ىلإ لسرأ غ٠ هلوح سانلا معطأو رحنف ًارودق راعتساف بلطملا دبع
 جرخأ دقو « (2) مزمز ليعامسإ هللا ىقسأ ةسماخلاو <سانااو ريطلاو عابسلا هتلك( أف

 مدقت ام اهنم انركذ ةفلتخم تارابعب ةفلتخم قرط نم ءاقدتسالا !ةصق ظفاملا

 يبعشلاو نسحلا نع ظفاحلا ىورو د هريغ ىلع هدانسإ لضفو <« دوصقملاب هئافول

 داصن الاو نيرحابملا لضفف لام هءاج حوتفلا هيلع حتفو فلختسا ال رمح نأ :.امهريغو

 ةيلخ الإ ةلخب نان الاوا نير اهلا (نمر دب ةف ناب قرف © اعلان

 تک اکل لاق اار ًاردب دبشي مو يدق ملسأ نمل و٤ فالآ

 معانأف + لاق < من :اولاق 2 هقح نوفرعتو هنومركت: تنك أ یموما ع کیف

 باو رطقو ج الآ رشع يئ افعأف یا ر ع كش يفويزكت نأ قحأ مكب

 بازيملايف 10 عع ابنت اك ني رف ورا داکار اع لعام ساما
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eهعضو دقل : سابعلا لاقف « بازيلا علقب رمأو اهريغ سلو هبايث ف  

 و ال غ تنأالإ هعشل ال هّللاو : رمعدل لاقف « هديب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 عسوب نأر عذارأ الو 2 ادعا رع يقتاعع هيلجر سابعلا عضوف « رغ الإ لس كا

 کد نب ؛ يبأىلِإ هک اغ اعا نأ سالف أف راد ماسلا ن ةا نأ )زط اا

 3 هيلع هللا ىلض هللا لوسر باحصأ يف ام : يب الرع لاقف < سابعلا ىلإ يبأمكحف

 < ينم كلل حصنأ ملسو هيلع هللا ىلص دمع باحصأ ين ام : يبأ لاقف « كنم يلع أرجأ
 ةأرعا تبي هيف لخدأف سدقملا تيب ءانيب دءاد رمأ ال هللا نأ نينمؤما ريمأ اي كغلب امأ

 ينتعنم نإ بر يأ : دواد لاقف ES هللا هعنم لاجرلا رجح غلب الف < اهئذأ ريغب

 : لاق « ىلب : لاق 9 اذهب يل تيضق دق سلا : سابعلا لاف ٠ ىنلخ يف هلعجاف هءانب

 عم تناك ةيضقلا نأ تاياورلا ضعب ينو ٠ لجو زغ هلل اهتلمج دق ينأ كدبغأ

 يتح نمشلا يف هديزي لاز امف لجرت تناك رادلا نأو < مالسلا اهيلع دواد نب ناملس

 عطقأ رمع نأو < ناهلا نب ةفيذح ناك مك يي ناتا فو ۰ ےظ من جاوا

 سابغلا ءاجو ٭إ نيحاسملالام تدب نم هل اهانبو < ءاروإلاب ا ا مناقل

 ملعي نم : لاق < نيرحبلا ينعطقأ لسو هيلع هللایلص هللا لوسدنإإ : هل لاقفرم ىلإ موي

 ا :ا تلاد رع ضي ملف هل دېش هب ءاجف < ةبعش نب ةريغملا : لاق 9 كلذ
 هللاوف < كييأديبذخ هللادبع اي هللا دبع هنبالارع لاقف < رمعل سابعلا ظلغأف :6 هتدامش

 لؤسر ةاضرمل ملسأ ول باطلا مالسإ نم يلإ:بجأ ناك كمالسإ نإ لضفلا .ابأ اي
 فلختسا نيطسلف لهأ ىلع رم ماشلا لأ .دمتسا الو * بف هيلع هللا لص هللا
 اودع ديرتا:كنإ ? كننفنب جرخت نيأ ىلإ : يلع هل لاقف < ممل ادم جرخو ايلع

 سابعا عدقف ول مكنإ < سابعلا توم ودعلا داب ردابأ ٠ يفإ : لاقف < ك
 ةرامإ نم تاخ نينس تسل سابعلا تاق ٠. لبملا ضقتني اك( رشلا مكب ضقتال

 :.لوقيو هلجرو سابعلا دب لبقب يلع ناكو * رشلا سانلاب هللاو ضقتناف < ناثع

 سوؤر تارق نإ : لوقي ومعي ناك: سيق نيب فی الا لاق : ينع ضرا معاي

 يلصي نأ يص رمأ نمط ايلف 6 .ًاريخ هن مهيلع هللا حتف الإ اب نولخدي ال < سالا

 نمانلا: فكك .دئاوملا اوعضو الف < لجر ىلع اوعمتجي ىتح مايأ ةثالث مم طيو سانلاب

 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر نإ سالا اهيأأ اي : سابعلا لاقف < ماعطلا نع

 نمر. قایل زال ركن كلاب دعو رتو اکو اک افك ارح



 بيذبح 0۰

 اكو رمت لوق لاضف, تفرعف.:!!ففلح الا لاقا:«/ سانلا لك أور لك اف ء:لك ألا
 لا وو ایا ترا تما ا د ر لئاجلا ترق اوب وش

 < مثاه ينب ءآرقفإ ىلع رودتل سابعلا ةنفج نإو ءالسرالاب هللا ءاج دقل : يرهزلا

 < فارشلا: هللاو اذه ؛:: لوقي رمع نبا ناكف.« نع ابل دعمل هديقو هطوس نإو

 بذكلا نإ ينب اي : يأ يلا لاق: سابع نبا لاقو ٠ ؛هيفللاابدؤيو < عئاجلا مط

 اک ال ينب اي <« كتب لهأبو كبو يب هنم حقا ةمألا هذه نم ارد

 هللا ناف < هتبصعم نم كيلإ هرك أ الو « هتعاط نم كيلإ بحأ هللا قلخ ام يش

 تنسخ اا دن اتار ام لاوتيبالا.[ريجكما ناكمو» ما دةر الاوان دلایا كلل ذبن اكفني

 « هنيو يبي ام لظأ الإ هيلإ تأسأ ًادحأ تبأرامو“ هنيو ينيب ام ءآضأ الإ هيلإ
 ناك : لاق يعج الا نع سابعلا یورو ٭ فورعملا عاتطصاو ناسحرالاب كيلعف

 هب حاص ايش هنم سابعلا دارأ اذإف © مايأ ةثالث ةريسم ىلع هلا ىعري عار سابغلل

 * اكوام يعيش هتوم دنع قتعأو * توم ليبق يم سامعلا ناك دقو ٠ هتجاح هععمأف

 ٤ ءانف ثينف ينكلو ر 0ا لاق ا : هلجأ اراشا الة ا7ب تال لاقو

 کک رو « هتيصعم فوخو هللا كودو < ةنعاط حنو هللا بحب كيصوم ينو

 ةلبقلا لبقتسا مث < يب اي هللا كعدوتسأ ينإو < 'كاتأ تم تولا هركت ملا كلذكا

 ىرقلعأف ناؤع لسرأ تام امو 0 اف هرصبب صخش ع“ هللا الإ 1 : لاقف

 عضوم مهعسي ملف < بوصو ةيحان لك نم سانلا ءاعف « ةدرق ةيرق هتوم راصنألا

 لغو ءاةزيزتن» ىلإ وندي سانلا نم دحأ عيطتسي امو هار انما عاش

 م اوناك ىح مهنع نماثلا نوبرضي ةطرشلا ناع ثعب ثيح مشاه اوب هيلع
 هريس" لغاتو أ ذادقل © ةنازاجن قب دباب نب نةرلا دبع لاق ٠ هتف ةؤازنأ نيدلا

 ةفالخ نم نيضم تسل يفوت هنأ يورو * سانلا ماحدزا نم عطقت دق ةربح درب

EYلدتعم وهو تامو ٠ نيرشعو عست ةن : ليقو ٠ ةنس  

 ثالث ةتس : ليقو < نيثالثو نيتنثا ةنس تام : ليقو ٠ ه هرېظ ظ سوقتي مل ينعي ةانقلا

 * تاياورلا قافتاب عيقبلاب نفدو <« نيثالثو عبزأ ة ةن: نقر ا نيفؤلتو

 قرا نجا شد
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 نباو يقشمدلا ةعرز 5 هنع ىورو ٠ يلمرلا ديوس نب 2 ملسم نب ديلولا

 ةريره يلأ ىلإ هدنسب ىورو * بهازلا ةلحم نكسي ناكاو « امجريغو عيعس

 : لاقف ? ةوبتلا كلل تبجو ىتم : هل ليقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا لئس : لاق

 ماموالاو يفاربطلا قيرط نم هيلإ ظفاحلا دنسأو * هيف حورلا خفنو مدآ قلخ نيب اهف

 بطخي نايفس يلا نب ةيواعم تعم : لاق سيلح نب ةرسم نب سنوب نع دمحأ
 نوثدح متنأو  ملسو هيلع هللا ىلص هلل لؤسو نع .ةباورلا ا واقأ ئاتلا األب *:لاقف

 نسانلا ففيخي ناك رع نإ < ر دبع يف هب ثدحت ناک ام اوثدحتف ةلاحم ال

 : لجرلا نلوقي الو «اوقدضتو مكتالص يف مكفوفصو كهوجو اوميقأ < هللا يف
 ماي < رثكملا ةقدص نم لضفأ هللا دنع لما ةقدص نإف « يل “يشل لقم ينإ

 هب هللا نذخاؤيل هللاوف < ينغلبو تعم : ؟دخأ نلوقي الو < تاندحملا فذقو

 هللا ىلص هللا لوسر تعمم ينا < ریا مكسفتأ اودوع < حون دبع يف ليق ناكولو

 * نيدلا يف هبقفي ا ا خانم ةجاجل رشلاو « ةداع ريخلا : لوقي ملسو هيلع

 هازل ةليل لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر يتأ : لاق هنأ ةريره يبأ نع محرتملا جرخأو

 يذلا هللا دجلا : لب ربج لاقف نبالا ذخأف اهيلإ رظنف « نبلو رم نم نيحدقب هب

 ةقث سابعلا ناك: عيمم نبا لاق © كتمأ توغل اللا ةحزخأ زرا ةر كاد

 ٠ نيعئامو نيثالثو عست ةدس تامو « ةئامو نيعبسو تس ةنس دلو : ةعرز وبأ لاق

 ىسوم نب ىسع نب ىموم نب سالا نب لضفلا نب ىلع نب € شابعلا د

 فارما اعا رمنلا ولأ ةا عتب لالا نب E قل ررعتو اديعاال

 DE لك اذ < هازيغا) ئورا ةيأ أ تو كيلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رباج ىلإ هدئنب هيلإ ظفاملا دنسأو ٠*٠ هريغو

 1 0 ظسبم هيلإ كبجوو كاخأ يقلت نأ ترام «ةةقدص فورعم لك : لسو

 نيسلا وب أ لاق * كراج ءانإ يف كولد نم بصت نأو « قلظنم هيلإ كبجوو : لاق
 ٠ ةئامالثو نيرشعو عست ةنس ىلوألا ىداج يف: محرتملا تام : يزارلا

 مدق * ظفاحلا حابذلا يرخاسلالضفلا وبأ بيبح نب لضفلا نب ٠ 6 سابعلا 6
 + ةعامج نع ىورو ٠ هريغو دمحأ ماموالا نب هللا دبع نعبلجيو اهبثدحو « تاره قشمذ

 :ا لوقي السو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمم : تلاق ةئيج نع ًادتس. هيلإ ظفاحلا دنسأو

 يدئاقلا خط نعل اديش : لاق وأ « اميفش ةمايقلا موي هل تكا ةنيذملاب تام نم



Yorبيذبم  

 لاق:  اهروكب يف يمال كراب منيا : لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق.

 ناك: يزارلا نيسحلا وبأ لاق < ةئامثالثو عست ةنس صمحب مجرتملا تام : بيطملا

 * اهنع جرخي م قشمد مدقي ام ًاريغك ناكو < [ظفاخ ایش

 لضفلا وبأ هللا دبع نب لضفلا نب. سابعلا نب لضفلا نب. 6 سابعلا اي

 يقشمدلا ةعرز يبأ نع ثدحو « نييلفسلا ةيرق نكس ٠ يرونيدلا هيولضف نبا

 رع هيلإ ظفاحلا ا اک هريغو يزارلا نيسحلا 51 هنع عك ٤ هريغو

 لزني ةفس ةرشع ثالث ةكسي: ثكم ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع

 ماو فل اقسم يعازو ألا ىلإ مجرتلا ديسأو * ًارشع ةئيددملا ينو ىجولا هيلع

 نم اذه نمابعلا ناك: يزارلا نيسملا وبأ لاق. *:.ةمذلا هنم ترب نينوناك يف رفاش

 ةنسا رخآ يف تام. ٠ نييلفسلا اهل لاقي ةيرق يف قشمد نكس مث < روتيدلا .لهأ

 ٠ ةئامثالثو نيرشعو ثالث

 اوال دبي ناكل + نشرت المال نر علا نب اک سابعلا

 : لسو هيلع هللا ىلص هللا. لوسر لاق : لاق رمج نبا رع هدنسب هيلإ ظفاحلا

 ىعنو < ءاثالثلا موي هاخأ: مدأ نبا لتقو < ءاثالثلا موي ديدحلاا ةروس تلزن

 ٠ ءاثالثلا .موي. ةماححلا نع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 لضفلا وبأ رشب نب لضفلا نبا لاقيو .6 دمحم نب لضفلا نب € سابعلا 9«
 ا نبا ةءآرق رام نب. ماشه نع ىور ٠ قشمد ليزن يرصبلا يطافسألا

 ديلولا ا طايخ ع نب ةفيلخو ينيدملا نب يلع مع ةعامج ٠ نع تيدحلا يورو

 ظفاحلا دنسأو < امهريغو يليقعلا رفعج وبأو يناربطلا هنع ىورو ٠ ينلايطلا

 تباث نع رمع نب هللا ديبع نع لالب نب نايلس نع هدنسپ هيلإ يناربطلا .قيرط. نم
 ىلص هللا لوسر لاق : لاق: يراضنأألا :ةحلط بأ نع. كلام. نب نأ نع يالا

 هوري مل: يناربطلا لاق ٠ ًارشع هيلع هللا ىلص ةالص يلع ىلص نم :لسو هيلع هلل

 ٠ سيوأ أ نب ركب وبأ هب درفت < نايلس الإ هللا ديبع نع

 ثدح ٠ عغئاصلا يدادغبلا مماقلا وبأ دماح نب دمحم نب 86 سابعلا

 كلب ل E كا ع .هقيرط نم ظفاحلا يورو * قشمدب

 ٠ ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ : لسو هيلع

 املا ريكي ) نابح نب ىسوم نب .نابح ضرب دمع نب : 36 سابعلا 4



ot a خيرات 

 ىلإ هدنس) مات هنع یورو # هريغو هدج نع ىور ٠ جرفلا 1 يبالكلا

 او قا مالو هغ شا كح الوتر لاف: ا س نأ
 « ةئامثالثو نيناثو عست ة ةنس مجرما يفوت * ةححلا وذ ةمرح اهمظعأو « ناضمر

A AEsاناا لوم  

 + اص نب ناوفصنع ثدح ٠ مالوم يمشاملا ديعسنب د نب 6 سابعلا لي

 هللا ىلص هللا لوسز لاق : لاق رع نبا ىلإ هدنسب يناربطلا نايلس هنع یورو
 « اهتحطن هذه تتأ اذإ : نيمتغلا نيب ةرئاعلا ةاشلا لغم قفانملا لثم : لسو هيلع

 « زيزعلا دبع الإ ناوفض نع هوري مل : يناربطلا لاق < اهتسطن هذه تنأ اذإو
 ٠ ديلولا هب درفت

 نباب فورعملا مساقلا نب هللا دبع نب سابعلا نب دعا نب 36 /سابعلا 6

 . e ةنس يفوت ٠ يزارلا نيسحلا وبأ هنع بك ٠ يزورملا

 وبأ بلطملا دبع نب شابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمت نب د6 سابعلا
 يلوو < يدبملا عم اهمدقو « هلكماشلاو قشمد روصنملا هالو ٠ يمشاملا لضفلا
 ينب تالاجر نم ناك: يدادغبلا بيطخلا لاق ٠ ديشرلل قشمدو او مولا
 ىدحإ ةئس دلو هنأ يناربطلا رك ذو ٠ ديشرلا مايأ يف ةريزجلا ةرامإ يلوو < مشاه
 جلاب ماقأو « ةئامو نيعبرأ ةنس ماشلا يلوو « كاذ ريغ ليقو « ةئامو نيرشعو

 عنك ل هأ رصاخف موزلا ول رفمج بأ فيلا رأوا « ةئاقو*نيسمحو تل ةئس
 دوجأ نم ناک وا ©ةئامو نينتخخ نيسخو عسل ةنس ةفئاصلا ىلوتو < اَنلأ نيتس نم وحن يف

 موي لاقو ٠ انفالسأ يف رك ذي سابعلا يع : لوقي ديشرلا ناكو ٠ أر سالا
 × اهرفك نم هب دصحت كفيسو « كتمعن هتححلصأ نم هب عرزت كلام امنإ : ديشرلل
 سابعلا لاقف « اذك لک أت الو اذك لك: هل لوقب بيبط ديشرلا يدي نيب ناكو

 00 اف تضرم اذإو < *يش لك لكف تححص اذإ “ قمحأ تنأ : بيبطل
 نياك :A sR j di هينب بدؤملااموي لاقو * يش
 نأ ةلهج ءرلاب فك هنإف < لصف مدنع نمو <« لزن مههلع هنإف هللا باعك مب هلع
 مدغو « اوملظي نأ سباح ةنإف م ارلاو لالحلا يف مهبتفو < ا هلع اقل لمي

 نب ديعس ناكو * يندت مهيف كراث آ دنع ينسمتلاو < بولقلاعيبر اهنإاف ةكحلاب
 ةنيدملا ىلإ :فارصنالا يف سابغلا نذأتس ديعس ناكف < دادغبب سابعلا ددع نايلس



 يذم 0
 هلاومأ ىلإ ةنيدملا ىلإ برطتب ديعس ناكف « ةلوحن أ : هل لوقيو هل نذأي نأ ىنأ

 : سابعلا هل لاقف ابيف

 لييسبايوالا حنإلوحلاىلإ" .٠ هبارت دربو دجن ىلإ سيلف
 : لاقفرخ اب هعفشي نأ هنم بلطي تيبلا اذهيبأىلإ سابعلا شعب : ريب زلا نب بعصم لاق

 ليلق نينمؤملا ريمأ بابي +٠٠ ىنقلابلطيف لوملا مايق نإو
 : دم نب سابعلا حدي طايخلا .ملاس نب هللا دبع لاقو * هيلإ هب ثعب م

 انككعلا.ةناتاللا» 5 ةينبانلفلا نكشأل ع

 اا ااغ ذك ارات دلا فحل

 اسإو هيلإ ناس حإ نايس امخضأو
 هاف یر اره علق نإ

 هباوب هراد يباب دنع ول

 4 لليل تيأ

 خاو ے ناما د جا يرئاعلا یک معلق

 نمو ىلع يل لاقو

 ا
 كال ا هاا اا لا
 يسزتنم .اذو اذه فرب ياابو

 نايل يفك, ل ےک فاش ادار
 (2) الصا ناوي نأ
 هديعو 2 ينثروي

 ر لا یا
 يفطصملا مع نبا ىلإ
 سفن يل نكي م نإ

 : هيلع بضغ نيح سابعلل يقحاسملا ناجلس نب | ديعس لاقو
 اعنض : يذلا شخ مل دهعلا مئاد نم ٠ هب تضرع نإ موي لضفلا ابأ غلبأ

 ادن اا کو بلع ةخرکر ینا بأ کلاچ الافات م غ ی ڈیل اب ا



 رك اسعنبا خيرات

 مك .ءافولا الإ ةرئاث ريغ نم
 مكتدوم نم وجرأ تنك ام مام
 هله امال غ اوو اأ

 هتلخ لبح يوطي .كريغ ناک و
 هلئاسو عطقت الو مامنلا عراف
 ! ب ريب وااو احا

 اذإ قيدصلا راثيإو مامذلا ظفح

Neo 

 اعطق ةمرح يذ نم كلبح لغم ام

 اعدمناف هذولا! يشش ارتأت ایس
 اما ا ضاوا عج نيعفادلاو

 اعبتا ام رحملا بوث سليو يفود
 اعجر نم ناسحرالا اخأنإف عجراو
 ابطا هدجي مل مل نيدتحلا يف
 اعمح يذلا قيرفتو ءاخإالا عاض

 ر غ دليلا ار جاى ينإ :: سابعلل لجر لاقو
 همظعيو هلحبي ديشرلا :نوراه. نم نيميلاب نمابعلا ب ناك : يعصألا لاو ارقص

 : اهيف لوقي يتلا هتديصقب يقرلا ةعيبر هحدف « ةبيرقلا ةبارقلاو محرال
 امهلاق ام دلع تناو ال لق دم نبا اي سابعلل ليق ول
 الاخ وأ .ابمع كتدجو .الإ ....ةلصخمراكملا نم تي نإ ام
 اهلالهتنكو اهيكاوك اوناك ٠ ةدلب يف اورياست كولملا اذإو
 اهلاقع كيتحارب تالح ىتح . ةلوقعم لزت مل مراكملا نإ

 حلص أل .يلإ ةعقرلا در يف كل له : ابلم يذلا ةعيبر لاقف < نيرانيدب هيلإ ثعبف
 عقوف هيلإ ةعقرلا درف < معن : لاق  نارانيدلا كلو « اهناكم يف اهدرت م ايش اهنم
 : اهربظ ىلع

 تيرج اك دای لايف يرجنل لحلا فيننلا ةحدم | كثحدم

 تيرئفاو :اهيف كيلع تبذک اعايش .تاحذأإ ةحدم اكببهف

 يذلا مجرتملا سابعلا ىلو ةئامو نينامثو سمخ ةنس ينو * اطوطب ةياكتملا رك ذم
 اريصت قل نشوف نأ ديشرلا فاك ”ةقرلا هما دال < هوي وللا ةا الا لقت

 < مرد فلأ فال[ ةسمخ هيلإ لمحو قيقرلاب نحشو تال الا هيف هل تذخاو « ةرامإالا

 ٠ ةئامو نينامثو تس ةنس تاخد م

 ل : .: ٠ لعأ هللاوءاقستسالا ءاذب يلعباف دعم هنًابديشرلا هلهأ مهتأو: بيطخلا لاق ٠ ةيسابعلا
f 3 3هل < يملسلا يملا وبأ ةثراح نب رماع يبأ نب سادرما نب. 6 سابعلا 9# 3 5  

 هنع يورو « اسو هيلع هللا يلصينلا نع ىورو ٠ ميبولق ةفلؤملا نم ناكو ةبحص

 قشمد مدقو © لس يتب ىلع لسو هيلع هللا ىلص يننلا ا هلمفتساو < :ةناتك هبا

 يف نفدو « نيم الا هيلع ىلهو « دادغبب ينوتف



 بید م5

 اعد لسو هيلع هللا یلص هللا ل وسر نأ هنع ظفاحلا جارخأو * رادابب هل تناکو

 دق نأ لحو ع هللا هباجأف < .ءاعدلا رثك أف ةمحرلاو ةرفغلاب هتمأل ةفرع ةيشع

 رفغت نأ رداق كنإ كلر اياد لاف 4 معيب ار شغب لظ الإ كتمأل ترفغو تاعف

 الف < اذاالإ ةيشعلا كلت نكت لف < هتءلظم نم ًاريخ مولظملا بيثتو ملاظلل

 هيلع هللا یلص يبنلا ثبلي ف < ةيمالا وعدي فاض لاا ةاةخالف ةلعلا ول ناك

 تكل |«لايعأوأ كأ ابي هللا لوسر ايا: هلاحتطأ شنب !لاقف# مست نأ لسو

 ت : لاق 9 كنس هللا كحضأ ككحضأ اف « ايف كحىضت نکال ةةعاس يف

 TT يل باحتسا "دق تكا مع يملا سنلبإ هللا ودع نم

 هاورو ٠ هعزبل عدص | تعسف ءار ىلع بارلا وثحيو ليولاو روبغلاب وعدي

 اذهو : يلحعلا لاق < ظفاحلا معن يلأو ةجام نباو يلصوملا نلعب يبأ قيرط نم

 ناكو « ثيدحلا اذه یوس سادرع نب سابعلا نع ىوري سلو بيرغ ثيدح

 < يلحعلا مالكا ذه < ثيدحلا اذه ىوس يدنعسيل ايف يل: لوقي هنع هولأس اذإ

 هنأ هيلإ هدانسإأب جرخأ غ < هريغ سابعلا نع ىور دقو : لاقف ظفاحلا هدرو

 اهايإ هرفحأف ةينثلاب ةيك ر هرفي نأ هيلإ باظف ماشو هيلع هللا لص يبلا قأ

 نمابعلا تأ دا دعس نبا لاقو #٠ ليلا نبا لف الإ اهنم هل سيل هنأ ع

 انقلا ممعم لويخلا ىلع هموق نم ةئاعست يف ملسو هيلع ا هلا رز يملسلا

 د حلك هللا لوسر ةاطعأو 2ی او کم حتف اورضحف ةرهاظلا عوردلاو

 مل : يدقاولا لاق 0 الا نم ةئام مهمولق ة ةفلؤملا نم ىطعأ نم عم لسو هيلع

 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم وزغي ناك « ةنيدملا الو ةكم سابعلا نكسي

 ناكو « أريغك ةرصبلا ينأبو ةرصبلا يداوب لزني ناكو ٠ هموق: دالب ىلإ جرو

 ا قارا اغا رخ ارا ا ! نيرؤك نل مهئارعشو ةيلهاجلا ناساف دحأ

 تعلطذإ راهنلا فصن هل حاقل يف ناك هنأ سادزم نبا سابعا نع يطئارطا ركب

 سابعاي .:: لاقف < نيالا له: ضيب باي: هيلع بكا ار !اهيلغ ءآضيب' ةمامت: هيلع

 «رابسإنتأ تم رق برجا: نوعا اسار, تكا[ ءء الآ نا رت لازا نبا

 ةليأ نينثالا موي < ىوقتلاو ربلاب لزن نيدلا تأو < امسالحأ تعضو لیلا نأو

 تعجرف :.لاق وأ < اًبوعرم تجرخف .: لاق « ىوصقلا ةقانلا بحاص عم ءاثالغلا

 کچ « داملا نعدي ابنيبل انف تي قو © كععماو تيأرام ينعار دق ًاروعذم



 ro رک اسع نبا خيراث
 اذإو« هتلبقو هب تحسم 0 هلوح ام دقو تىق هفوج نم ركشيو هدبعل

 : : هفوج نم مييصي حئاصب
 دجسملا لهأ زافو راهقلا كله اهلك ملس. ترم لئابقل لق
 دم يبلا عم ةالصلا لبق ةر دبعي ناک افلا < كح
 يدتبع شيرق نم يم نبا دعب 2 .ىدهلاو | درا يذلا نإ

 < ربخغا مهتزبخأو ةضقلا مهياع تصصقف يعوق تئج ىتح نر ولا لاف
 :.لاظخ[إقو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةثراح ينب نم يموق نم ةئامثالث ىف تجرخف
 اان ردم رام + لقاءا ةا للم اتا? :كقالسإ ناك اغيك ؟نياعاب

 حاقل يف ةرمغب ناك هنإ : هيف لاقو « هوحنب ايندلا بأ نبا ةاوزو ٠ یوو انأ
 هيو داوم ظفاملا جرخأو < ةكم قيرط يف زاجحلاب عضوم ةرمتو هل
 للذملا نم طبه نيح ريسإ وهو 2 هلع هللا ىلص هتيقل : لاق سابعلا نع

 لوسرزل انففصف « ةنعالا انعزافت ليا“ انيلع رهاظ ديدحلاو < بر لاا ايف نحنو

 ملغ نا ھاو ر اک عر زك انرأ دج نارا عا هللا
 لوسز اي : لاقف « ددعلاو ةدعلا نم ىرت اب ترضح دق ميلس ونب هذه ةنبيع اي : ملسو

 حالسلاو عاركتلا يف نودؤم نودع يموق نإ هللاو امأ « ينتأي ملو كيعاد ماج هللا
 : سادن سا لاق: قولا امر ها نکرد ر یک ال د
 < انقلاب نعطاو < ليلا نوتم ىلع سرف ذأ انأ مي كنإ هللاوف لجرلا اهيا رصقا

eع لوا نا كلو كىا ةنييع لاقف < كموق نموا كنم ةيفرشملاب  

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا اعيلإ أموأف « ةبطاق برملا انل هتفرع دق < كنم رك ذ
 نب عفار نعو ةورع نع يقذوملا ' قيرط نم ظفاحلا ج وک © اک ىح هديب

 ا هلع هلا للص ينلا مسق حتف موي ناک ال دنا

 برخ نب لایق ابأ لطعأف# حيحصلا وهو نينح موي ناک كلذ نأ عفار ثيدح يف
٤ 

 ساب ىلا ىطعاو « لبر دانم ةئام ن رباح نب عارق الاو ن مت نب ةو ةا ب ناوفصو

 سابعا لاقف كلذ نود سادرع نبا

 عر لاب موقلا لع جارك“ اال ااه األ يقاتل

 عجمأ مل موقلا عجم
 عرق الاو ةشيع نيب لا يول حبصاف

 ۷م 2

 اذإ اودي ګل دونجا حو
3 



 تيذهت 0۸
 اهتيطعأ لئافأ الإ

 ناپاک الو صحا ناک امو

 ردت اذ برملا يفتنك دقو

 عفري ال مويلا عضت نمو اهتم 'ئرما نود تنك امو

 ع ها ل يتلا كلما ةو ی ةئام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل أف

 ان: لاوقي» نسابغلا لغ < لاب تحذف « هنا عطقاف بهذا : لالبل لاق ملسو

 أد الف «ًادبأ دوعأ ال هللا لوسر اي 8 مالسرالا مب ياسا عطقيأ نيالا رشم

 هر نا ا کا كنا عطقأ نأ ينرعأي مل هنإ : لاق هعزج لالب

 نب كاحضلا ناك : لاق فيغك نب هلوم نع ظفاحلا جرخأو ×, اًعيشا كيطعأو

 اًحيشوتم هسأر ىلع ماق « ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرا فايس يبالكتلا نايفس
 < هفيس

 لجر يف مکل له ملسو هيلع هللا لص فلا لزج لاف ةئامسق يف يلس ودب تاکو

 هللا لوسر لاق اولبقأ الف « نايفس نب كاحضلاب مهافوف « الأ is ةا لالعي

 «لذك/كموقو < مهلتقت ديري < اذكو اذك يموقل ام : 0 و هيلع هللا ىلص

 عبدألا ٠ اسئاوق ٠ ديدع

 عمج يف سادرم ناقوفي

 عنمأ مو اًثيشغ طعأ لف

 : سابعلا لاقف مهنع عفدت ديرب

 عباتن نيبرفألا انكل اهم: ٠ ٠ ىرنولو انيخأ نع اناخأ دوذن

 انو نيبشخألا نيب عيابت عیابن نيبشخألا نيب هللا دي

 عناكت SEE صتعم نايفس نب كاحض ةيشع

م فلش نم لع اريمأ ديسأ نب باتع مسو هيلع هللا ىلص نا
 ن

 < نزاوه ءاقل ديري هبجو ىلع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىضمو « هنع سانلا

 : سابعلا لاقف

 مهموق لوغ العر ماسلا تباصأ

 ادار تدلك م فما

 گمذ ذقع اودشو ل

 ةللع تناك نإو ا ال

 نضج .اهتآوس نم للج ءاعتش

 فذح يوتام تط اب تنل

 نادا للا نولو كلان

 ناسنإو يهنت ال ةذوه لآ نم

 تامشدو دعس كم يب نإ

 نابلأ ذوخألا منلا يف مادام

 ناولسو اهنم رعوش وذ لاسو

 نافوج ريعلا ءآوش لك لاق ذإ



 04 رک اسع نبا خي رات

 مهب أ ريغ موق نزاوه الو
 مذيع 2 أ وف ول يخأ م

 ايلفسأو اهالعا نزاوه غلبأ

 حاص هللا لوسر نظأ نإ

 کک نات ريغ .عوخأ .ملس مهف
 ê ونب ىنميلا هتداضع يفو

 هعمهر ضر اهن اچ رت دك

 نب براق ركذي لاقو ٠ ةئيزم مو : يدراطعلا لاق
 : هموق هسيحو راجلا اذو هموقو

 ايق ينع غلبم نم الأ

 باوج اذه امن ةدرعو

 دا هن ادع تا

erg 

 يسق يب ا 5

 يوبن باغلا ا

 يدل يب عما ا مؤ
 | (e مت دلبب 1 کس وأ و

 طيطح يفب رابغلا يف .ادلتق

 موق سيئر راما وذ كب ملو

 ايانلا نس لع مبا ماقأ
 اب رج مهنه ان نم تافأف

 يفاوتلا وخأر وم الاعب ر الو

 کد نا اسا

 اوناخ اوردغي مل اذإ ياهلا آد

 اونال ادق : نعطلاب م ولو

 نايبت هيف حصل ةلاسر ينم

 ناكرأ ضرأالا ءاغف يف هل ایج

 نال هبا دا ي نرل او

 نايذو ؛سعا وني: نابرِجألاو

 اعد ا همدقم فو

 اا نرو

 1 مكلوق ريغ لوقو

 لا

 رک © حاط ا هللا وج

 ريطن هل داكن قدح ىلع

 ادروغي مو د م
 تملساو اهاخا

 ءامدلاو عاقأف

 روم الار ادركت : تناك دقو

 راک رسب مهنم لتقو

 وملف ا والا الو

 روقصلا ٠ تنلفأو مثرومأ

 هيبأ ينب نع هرارف رسلان



 هنأ ونبو براق الولف
 اوت ةا و

 دودح مهو براق اوعاطأ

 اوفلي مالسوالا ىلإ ودبي ناف

 ناذأ مف اوملسي مل نو

 ترجو دعس وثب Ea کک

 و د ناكو

 ET الا ذا ذل عرجلاب

 هفك يف هبوث عاس نيب نم

 كح موي دعب نمؤي هللاو

 اند او امرك افاد

 مکعج قرفو کلا هللاو

 : هيأ لاقو

 عبج موي.٠ جياوسلاو'. نإ
 فيقث تيقل ام كت دقل

 دجن لهأ نم ىدعلا سأر م

 يىق يب عمج عما انمزه

 ممرداغ لاله نم صو

 بالك ينب 2 نيقال ولو

 سب نيب مهيف ليلا انضك<ر

 هيف هللا لونمر كلا يذب

 مالسرالا ىلإ

 رودصلا ةرثأا نم تراف دقو

 روع مثلا دعب ءاضغبلا نم

 نايج لكي عرلا فختسا نيح
 ناقزالل رك ااو

 فابلو كبانسب

 (3)نامأب مع و مكل

 نرعرلا ةدابعب انزعاو
 نالا اك مكلذأو

 باتكلا نم لوسرلا ولتي امو

 ِكادعلا نم سم ب عشلا چ

 بارشلا نم دلأ# عياتتف

 بائر يانا بكور فلك و

 تالاب تلا طرا
 باك مقنلاو مواسن مآل

 باهنلاب طعنت دازو الا ىلإ

 تارنغلا ۰ ضرغت .هئببتك



 A رک اسع نبا خيرات

 ل ضيا لاقو

 (9) لسرم كنإ ايبن الا اخ اي

 ةبحم كيلع ىب هلرالا تإ
 مهتدهاع ا .اوفو نيذلا م

 امو بيرقلا بسنلا يءذ ىثغي

 1 حالسلا برذ هب لجر

 ةهرك تيأردق زاكاز

 ةراتو نيدسيلاب قئاعب . ًاروط
 ا ك”زوقتعم ملس ونبو

 اکو تارا اخت نوک

 ةبارق بيرقلا نه نوجنري ام

 انل تناك يتلا اندهاثم يذه

 : اضيأ لاقو

 اليخ ةورف مأ اي يرت امإ
 لكوأ

 اتو اا با يؤلف

 انا اودقع ىلألا كدفوك دفو

 امر يداعألا ةعراقم

 مهم ةبازح نطق وبأ دفو
 اگ يقف يلا ةئاملا دئاقلاو

 نشا طهرو فوع ونب تعج
 انقلا ىلع يتلا رصن ذإ كانبف

 هدَقع ةنروأو هتياري انزف

 ج نح ةادغو

 اکا ليبسلا ید لك قملاب
 اکا  ًادمحو .هقلخ ٠ يف

 اك احضلا

 ES غ نارا ر ی

 E ودعلا هلكت كا

 هك رشرالا غەدي ةجاحعلا 2

 اک اب امراض جاجا 520

 E ودعلاب انعطو ندع

 اكًارع غ د نيرعلا حا

 اكاوهو ممر ةعاطل الإ

Eنك  

 تثعب دنج

 علظو  داقت ةلطعم اهم

 عات حارج نم ذفاون اهیف

 عزفي ال اهبرسف بورحلا مزا
 عطقي ال دمحم لبحب ايس
 عدقملاو عساوو تا راو

 عا فلا غف نيل قبلت

 عبرا فافخ نم بلاو دس

 عملي آول ال يتلا دقع

 عززت ال ةبترو ةايملا دح

 عزب انقلاو ةكم حاطبي
 عنقمو رماح ام قحاب

 عبتو ديدحلا جعسل ذإ دواد

 علقت ام ةبضهو قافتلا غمد

 عفتتو | رضن ةبئان لك يف
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 انقلا انع نزاوه ةادغ اندذ

 اهدنساو يبنلا مج ا ذإ

 هطسو ىعديو ےشج و ىكدي

 دعا يقلل ا ل 1[
 ء ء

 مهس اب فحجا نحن الولو ادئج

 3 غن نيدح موي لاقو

 ريس رئاع اهيف كنيع لاب ام

 قرأ اهوحش نم اهبوأت نيع

 همظان دنع رد مظن ەن

 هتدوم وجرت نم لزنم دعبأ

 دقف بابشلا دبع نم مداقت ام عد

 اهنطاوم يف لس هالي رك ذإو

 اوعبتاو نمحرلا اورصن مث موق

 مهطسولخنلال يسفنوسرغي ال

 ةي ناک حارب الإ
 (4زانم يف فوعو فافخ ىعدي

 ةا غلا د خن زر ازعال
 مناك مالتقو.: انعفد .يتح
 انبغم ناك نک موي نحو

 هنئاطب ل ماضغ تولا بکر ئذإ

 5-5 كاحضلا عمءاوللا تح

 اهلك کبر ارج نم قز أم يف
 انتتسأ سطو انرتص دقف

 مجرا ماوقأ ربمت ىتح

 اورثك الو اولق رشعم یری امف
1 5 

 : أضيا نينح موي لاقو

 بيده

 عطس جاج اهرمغي ليلاو

 عشخي هنم سلا داكت اج

 عرش الا ا اا

 اومفراف تيفو دق ماس ينل

 اوعج ام اوزرحأوا نينءؤلاب

 رفشلا قوق ىف ةطاج لام

 ردح و ًاروط اهرمغي ءاملاف

 رد وهف هنم كللا عطقت

 رفحلاو ناوفدلا هنود 5-0

 رعزلاو بيثلا هيلع دازو يلو

 رختفم رخفلا لهأل ملس نمو

 رجتشمسانلارمأو لوسرل نيد

 رقبلا ماتش يف رواخت الو

 رک لاو راظنمالا زاهر ريف

 رض رال ةا لوم ال ناوک ذ يجو

 ردقت حاوزألاو هك نلف

 رعقتم ءاحطبلا ةرهاظب لخن

 رايها حو رخو
 ردك عطاس اهنع باجني ليملاو

 ردا هتاباغ يف ثيللا ىشم اک

 رغقلاو نلمشلا هم لفات ذاكت

 رضتقو ادئش نم رصت قحاب
 اوربصام نحن الؤلو كئالملا الزل

 را مي اما دال

 سمرع ممانملا ةر ءانجو



 1 رك اع نیا خيرات

 هل لقف لوسرلا ىلع ترم ينا
 ىنى موى اک اوم رکا

OT 
 ابك ةقيب ءافأ نم لاس ذإ

 رک تتيح

 هقوف ملس نم بلغ لك نم
 ًارداس رسمات اذإ ةانقلا يوري

 هنو العم 2آ اب

 هظفنح هلوالا انظفحو يضم

 اققوم انفقو دق نينح ىدلو

 ةدعيف اديه اماطوأ ةادغو

 انعج نم افو دق نيدح ىلعو

 هنودو. نيثنؤملا مامأ 55

 اشو ءاخٍالاب نزاوه وعدت

 - ضا لاقو

 هل بضغ نم هللا لاش

 هل ةنميم مالسإالا ىلع اكو

 حمرلا لماع الح نحنو

 ا لاقو

 ًادمم نأ ماوقألا غلبأ الأ

 هدحو هللا رصتتعاو هير اعد

 ادم ًاديدق اندعاوو انيرس

 اونيبت ىتح رجفلا يف انب .اورامت
 انعورد انيلع د:دشم ليلا ىلع

 ةلئاس تدك نإ يلا ةارسنإذ

 ساحلا نأطا اذإ كيلع اقح

 شالا دنت اذ بالا قو

 سرضتو ةاكلإب درت ليخاو

 ك ۴ ل چ رت راخلا هل لظت

 سوش الا ماما امدقي ءاببش
 شوفو قالا, ةا

 سمغي ام اذإ ًادسأ هلاختو

 سعدم ندلو هب دقي بضع

 سوك اقم عئاضب 3

 سلجلا ف هب هلرالا يضر

 اوسمحا اهتم ليقو ودعلا تفك

 سدنرع لوسرلا هب دمأ فلأ
 سعثا مهيلع ذئموي سمشلاو

 سنا نزاوه هب تمت يد

 نوت الإ ةا ديف

 هرساو> كقتوزاه يک فلأب

 هرهاشو ءاوللا دقع انل ناك و

 هرضان توما ةموح يفاايإ واني
 هرجاش ناوفص موي نيدح ةادغ

 اممي ثيح دشار هل الا لوسر

 امنأو هك ىفو دق خبصأأ

 کعب اذا نمازی اب مو

 اموقم اًباغو اًنايتف رجفلا عم

 امنع رع يت ألا عافدك الجرو

 اار نم م مههفو چ



 نيد 14

 هنولذخم.الا راصنألا نم دنجو

 ًادلاخموقلا يف ترمأ دق كت نواف
 هزيم 2 نأ ا هللا رمادا + "تنحي

 دلو ا افن تفلح

 اومدقت 2 نيسؤملا ا ين لاقو

 اهنيعسو انهتغ اتيرق اننعأ

 نكي لو ريدتنملا يهنب انكف

 مهلك سانلالسأ ىح كانعطأ

 هليا واب الا ناص الضب

 هوحن فز اطقلا درو هل انوع

 :E انکار ىتح ةودغ یدل

 ةر تك يار لک نمي ثشنق اذإ

 ارم نزاوه امتلأ قو

 هناا خا ناک اهنم ناک اف

 اا ر طا

 REE) هن راف هتمدقو

 الظأ ناك نمقملا يف هب بيهن

 احلم ليما نم الأ امتلك أف
 امدقملا نوكت نأ انيلإ بحو

 کف ممل اب E منو

 امرتو ةبهر الإ فولا اب

 ادينتيرعلا نط دبا جا

 اموسي ىتح..خيشلا نكمطي الو

 اا دق هيخأ نع ع هارت لکو

 امد هعفاود تلاس .دقو اًدينح

 اطخ انحمرو يوبم اهسرافو

 امرحنو بين نأ انيلإ بحو

 امزح( ناك يذلابهيف تدعاسو

 انب ظهور ضن نم لنا  اندایج تفلت ی لوہا مؤيو

 لل ا ردح امد اللو ارس الإ زرار اللوك ردأ ف

 حشا نميف ربخ ا: ر ع۵ لاقف؛اهدعش ايفر رمل عي ديبزا ابرك يدعم نيبوريلخدو

 ادا ناک و٤ ٍفبرعلان م ادنجأ انل داعي ال ناس رف ةعسنينمؤملاريمأ ايانك :لاقف 2برعلا

 هتملع : لاقف.2 هعملعو كاذنإ هل تكفيك و: رمعدل لاف“ يعلسلا سادس نب سابعا

 تلق لاقف « ءالؤم لاق امو « كنا ام كانو لاق < انبورح يف اهاناق راعشأب

 ترطبساف تيلخ عرز لوادج اک ًاروز ل

 تاق انزال يلم ىلإ تدرف ةر لو ااغ يلا تشاحن

 : ةمصلا نب 'ديرد لاقو < نبجلا نم الإ نينمؤملا ريمأ اي يسفن تشاج ام

 ريره تولا نم سفنال نيخ ةهراك اينما دقلو

 ريدج عورلا يف انأ لكبو قلخ اينما للذ : .الك
 :.ةباطرالا نب ورمع لاقو « نبا نم الإ توملا نم رد ام

 عددا يديه كام , كاجو تأ دس لكك لوقو

 ايلا تيأر الو



 کا نبا خيرات

 ؟ليفطلا نب ارماع لا < ناجحا نم الإ تاچ ھر ت ا

 ريدم ريغ ين يجارم,يلقأ ابلغ داي ال يسفنل لوقأ

 : ةرتنع لاقو < نبملا نم الإ نيد.ؤملا ريمأ اي هسفن تجرم ام

 أم ع 0 موتني ا

 : سادرم نب سابعلا لاقو < نيجلا نم الإ همدقم قياضت ام

 يلابأ ال ةبييكللا ىلع دشأ

 : سابعلا لاقو ٭ ورم اي تقدص :.لاقف < اشا اذه ناكف

 يدقم قياذت دق نكلو اع

 ارو یھ انك ایا

 دهاج وه نم دخ تنصأو تءيضأ ٠ ىهنلا يوذ ريغلىوجنلا تناك اذإ

 دراجي ال هرضن ىلوم فيسلا فف ٠ هريصل دراح كالوم نإف براحف

 حبصأ : لاقت «كيوقي و كنار جيفديزيهنإف بارشلا نمذخ اتالأ:ربك امدعب نمابعلل ليقد
 تناكو + ًادبأ يلقع نيب ينيب لوحي *يشيفوج لخدبال هل اوال مې فت يسمأو موق دیش

 : كلذ يف لأقف اهيف يرحل رششأ مادرم ناكو « ةيمأ نيا رخ نيبو مادرم نيب ةب رقلا

 هتوخأو ارح ال ثبخشنا يل
 ء

 هتجح رم الا لبق مدقأ يف

 ساسد دقعلا قينو لمح ينإ

 نادرا نم الا الو لاقي امك

 : لوقيافتاه عمسف اهيف تناك ةريغك ايايح كلذيف التقف اهيف اتم ناك ارحش اقرحف

 اسلاخم 2 ًايعاطم

 ارقا الكا

 احجاحج اسبانع

 اسراف برمل ليو

 اسراف ورمعل ليد

 هلق التقت

 ةمېع نب بيلك كلذ دعب اهاعدا م٤ ةيرقلاب سادرم نفدف ساد رهو برح تامو
 سابعلا كلذ يف لاقف يرفظلا ع يملسلا

 اظ موب لكل كلام ثيلكأ

 كيس كنوبسيكنوق ناك دق

 نهداف كئاسن ىلإ تعجر اذإف

 لار :اطادأانام طلموق فا

 اغ نقلت فوم كنأ لاخنإو
 ران ف لا نإ

 اظ يل ابطخت تقاطنا 8

 تنوعا هجو ركنأ لظلاو

 نويعم ديس كنأ لاخإو

 نوهدم  هسأر اسما نإ

 نوعطملا كيس  ريدغلا موي

 نونسملا امماتس كيتحفص يف

 نيدتلا كدنع عفني ناك نإ

 نوفدم اهون ديزي وبأو



 هليل 17

 نوعا: نوزختا :لاقوا “نيا هجاصأ يذلا نوما زكا يلأ "نب رتبزلا لاق

 نوعطملا كيسو < رماع يبأ نب سادرم ديزي وبأو < هل لقع الو ةآرملا نسحلا

 نيل اظن اال كوز فايل !لامج»> قارعا لا نہ چیک رع
 سابعلا نأ جلس وتب ترك ذ : ةديبع وبأ لاق : لاق متاح وبأ انربخأ ::لاق ديرد نبا

 هللا ېزج : هموق نم عمج يف لاقف فافخ يف هنم ناكر ىلع مدن سادرم نبا

 ع ميصخت أو ًارهظ مهئامد نم ملس ينب فخأ تنك < ارش ينع محرلاو اًقافخ

 تحبصأو « اهاذأ نم نطبلا خضقتم « اهئامد نم ربظلا ليقث تحبصأف « اتطب اهاذأ
 ء ٤ ع 1 0

 سرخأ هئام نع معأ تنك يأ تددول هللا أو « ينم ناك ام ير برعلا

 : لاق مم < تغلب ام يوق نم غلبأ ملو هباوج نع
 نمسا کتک ةر اورا ہک فا

 قش اهراع يلا كلتو

E NEN 1 

 (2)ا الغم سانلا سليل
 (2) تك تزاوللا یب
 ىلا يمحاو الع يت أف

 مذ بع فافخ

 باهنلا الع *يفأ تنكو

 یر ل برملا ا و

ERE 

 امالا قلا ةفطلت نإف

 اييرح ىلإ :ًاريقق تلف
 باراك انا موكل ناكر ااا E : لاق اًفافخ تغلب الف

 ىح ةرجلاو ةردلا تفلتخا ام هللاو ال < ةمادنلا ربظي يسمأ ءامدلا لقث لمعحاو

 : لاقو “لذ بوث سلي وأ «رذعب ءوبب
 وردا فلك 1 -قءاغأ

 0 هرقل الل[

 ىوقلا قيعض اهيف د

 تانك انهو ی

 ىنغ نم اهملس نع لالو

 کا اهرحنم تقذ دقو

 اخر ىلا

 اهيغ يف تيقرت الو
 ةلز ىلع يكبت تحبصأف

 ابرج يف تأطخأ تنك ناف

 یقترلا كب لزو تضحد

 اة لم ااو

 اطيعا كاذ كليقن انلف



 1Y رک اسغ نبا خيرا

 ازد یو رو ار 0 ا عمطت تنك نو

 يهو ةصمخلا نم اًنطب اهاذأ نم مهضخأو : سابعلا لوق : ايركز نب ىاعملا لاق

 رک: ل هللا لا لد ناك - زاهر ةراطما ,نطبلا صخخو « ةعاحلا
 : دق ينب ىثعأ لوق صا نمو ٠ ( فناحتم ربع ةصمخم يف ليد

 اصئامخ تينت یرغ مكتاراجو ا ء الم ىتشملا يف .نوتيفت

 : رعاشلا لاق« 57 قد اذإ ةا مخ ةأرما : لاقيو (2) اعايج يأ فرغ ىوريو
 3 21 كر اار یف اخ

 « هدرأ يأ 0 يأ : هلوقو < اهاذأ ٠ نع هولخ 0 نطبلا خضفنم : هلوقو

 ام ذقت نا نابجو هموق ىلع باهنلا هدر يف هسفن هحدم يف هحتيو

 اهب رثاتسي الو مهئانغ نع فعب هنأ رخالاو < مہیا هدريف مهلاومأ نم بهتنا

 ؟ ةردنع لاق © نود ةسفنل اهيوحيف

 1 دنع 3 یوا ىّتأ اةعئقإلا :دهش. نم كربخي

 سبقلا 'ىرعا لوق "يتلا نمو
 يماط اهضمرع لظلا اهيلع 'يفي جراض دنع يتلا نيعلا تمميت

 ترإف هلوق ىلع هفطع دقو < ىأن ام اهدو نم عجريو : هلوقو < ةعجرلا ةئيفلاو

 فطعت ىلع ف وطعم وه ذإ مزجلا هيف بارعإالا جر )6 ابن داَخأ موقلا فطعت

 نزو مال ةكارملا نم الدب دجب مل امل هنأل < ءآزجلا باب يف بجي ام ىلع موزجملا
 : رعاشلا لاق ا ةفيفخلا نونلا ىون تيبلا

 سرفلا سنوق فيسلاب كبرمض اهقراط مومحلا كنع برضا
 اودهاج نيا هلأ ملعب ام و :٠ ىلاعت هلوقك عملا ىنممونأ ةدارإ لعلمحي دقو

 . 2 2 34 م ه دص«

 فافخ لوق امأو < سااجلا نم ىضم اهف .هانبب ام ىلع ٠ ( َنيِرياَصْلا معي مكس
 رعاشلا لاق اك ةبلغلا هانعم برملا هتحرفأ امل نآلا

 مراغملا كتحرف ذأ ا لمحو ةنامأ يدؤت مو لزت ماذإ

 ءا نيدلا هحدف ي يذلا هاتغم ليقف ح جرف مالسو ا يف كركي ا ل ءو

 هذا : نالوق هريسفت يف ليقو 0 جرفم كرت 9 ةباورلا يف ا



 ليد 1

 هلقعت ةلقاع الو هل ةريشع ال يذلا ينام لا هنأ رخ الا < هلحأ نم هنع يد'وي دخأ ال هنأ
 < رثحي ا١ ةرلاو < باتي ام ةردلاو < هتريرج شدأو هتيانج لقع هنع يدؤتف

 اموركم ضب !علضعبوردق.ادبعألا ينمي ريزا ةرد املا اب ر تحمل ::ةلوقو

 نالا نونو بوح لا كالهاصأل قت اسا عفدت قانا رباز ىلاؤة وک۲ ضا

 رانلا 1 EET يأ نونبزي مال كاذب اوعم ةينابزلا هنمو « عفدلا
٤ 3 

 « انف اهيف نوعفدي يأ ( اعد مج رات ل انوع اب ة9 لااا لافان

 : رعاشلا لاق لاجل ا عفدت يأ نوبز ةقان : لاقبو
 مرعرتي مل برملا هتنبز ولو انتانا نم ىري امم بحعتسو

 سوؤر يقر تطتلا عيبا وو اذه نم ةئبازاا نع ملسو و هيلع ا ىلص يبنلا يف رو

 نم دحاو رک لف قمم تنيزلاب“ "فعلا عيب كلذك و < اليك فلاب لخبلا

 ج و هك ٠ هيحاص ىلإ هع ام نينبازتملا

 ابأ بحص ٠ يفوصلا يدادغبلا لضفلا 5 يدتېملا نب 3 سابعلا 0

 نمحرلا دبع وبأ لاق <! قشم» لخاؤسب زاتجاو ٩ ماشلاب ' هش. حاشو زارا ددنیا

 بحو « ةداح ةسارفو < ةرهاظ ةوتف ىلإ عجريو دادغب لهآ نم ناك : ىملسلا

 ٠ زارا ذيمس ابأ اهب بحتصو رص« لخد ٠ مهب قفرو < مما ليمو « ءآرقفلل

 وبأ لاق : لاق يركسدلا يلع نب يبي ينتدحو : لاق مث هخيرات يف بيطحلا هلقن

 ديرحتلا ىلع رافسألا ريثك ٤ ديلا نارقأ نم سابعلا ناک : يرسلا سابعلا

 لاا يلا كبارا هغ لاف أ ةعن اطا ئورا جاب مة رفو ةعطفا لود هلک لاو

 يف طلغلا : يل لاقف يردص قدأو دجاوتأو لوقأ انأو مونلا يف لسو هيلع هللا

 لجر هيلع فقوف < مارملا دحسملا يف الاج ناكو < باوصلا 5 نار انه

 SES لاهو : هل لاقف« هللا ىلع قلد : هل لاقو يناسارخ

 جذب هالتباو دورنا ىلإ هملسأ هليل محارب الإ هدحوي دحأ نكي 4 هنإ

 دوادو جونو سنويب لعف امو« فسوب هدلو ف بوقعيب لعف ام تععم دقو < هنبا

 < ئرارخ نيبذبذم ىرت ام ىرت « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءآيبنألا نم مريغو

 عنمأ ا: لاق م غ هاب لجزلا قق < رافقو يراربو اياوز يف نيناح 50

 < كحراوج ظفحتو هنع كاهن ام بنتو هعيطتو هللا تتت : سابعلاقف 9 هللا كمر
 لع تنأو كيف هار تاک نش < كتقاط . عارفتساب كدهج تادابعلا ىلع موادتو



 4 رگ امتع نبا خب زاٹ
 ٭ نيعلاوسأرلا ىلع لوبقم خيشاي معن : لاقو ًاديدش ءاكب لجرلا ىكتبف < كاذ

 لخدف هيلإ تلمح اهيلع لخدي نأ دارأ يتلا ةليللا تناك الف ةأرما سابع جوزتو

 اهيرقي ملو كاذل مشتحاف يش اهتم هسفن يف عقو دق ناكو « ةعاس اهدنع ماقأف هيلع

 « املاح لع ا رتو ايش اهل لقي مو اهدنع نم جرخو « كنار يطغ : اهل لاقف

 ٠ جوز املا ربظ مايأ دعب ناک الف

 زوما اكو زرت ما لاجل ال كون 37 نومنيم نبا سابعلا 0

 ٠ هل عمتساو هيلع أرقف كالا بوك رت م« ةعاملا عم تازقلاشودي

 نب نمخرلا دبع نب سابعلا وه يشرقلا ثراحلا وبأ حيجن نب # سابغلا ##

 قيرط نم هيلإ ظ الاد ديس اجت دم اکو « زك ذا E يذلا يجن

 : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نابوث ىلإ ظفاحلا معن يبأو اربطلا
 ةيمأينب يف ةفالخلا لازت ال

 بصع يتمأ ةماعد نإ : ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع ةقيرط

 هناكم هللا لدبأ لجر كله الك < الجر نوعبرأ مو ماشلا لادبأو نميلا

 ةرثكبب .اوغلب ام .اوغلبي ل4 نيشؤانتملا الو. نيكلاهتملا الو نيتواتملاب اول < رخآ

 < نيملا ملا ميج ةحصانملاو بولقا ةحصو ءاخسلاب كلذ اوغلب اإ و < ةالص الو موص
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 نم مات جرخاو * a ذإف

 نايإ لهأ ةنس .نيعبزأ ىلإ يعم نمو انأف < تاقبط سمح ىلع نوكتس يئمأ نإو

 ةنس ةئامو نيرشع يلإ هدعب نمو < يوقتو رب لهأ ةنس نينامث ىلإ دعب نمو « معو

 نمو 4 ريادتو عطاقت لها ةنس ةئامو نيتس ىلإ مدعي نمو « لصاوتو محارت لهأ

 ٠ ءاجنلا ءاجنلا < جرا جرملاف ايندلا ءاضقنا ىلإ مدعب

 درا نوككجز حقل مضب ) حبص نب ديلولا نب »6 سابعلا عي

 وبا هنع یورو - ةعامجو يعم نبا نع ىوز ٠ ٠ لالخلا :ئئلسلا لضفلا وبا

 نع يوزو . *  مريغ ةعامجو .دواد اب ركب وبأو نايزارلا. ةعرز وبأو متاح

 هللا لوسر لاق: :. لاق رباج نع ردكتملا نب. دمع نع نايفس انندح : لاق .يلايرفلا

 ريهز انثدح : لاق عب يم نبا نع یورو ٭ ةة لک لسو هيلع هللا ىلص

 هريره ابأ عم 3 بدسملا نب ديعس نع ي رهزلا نع ديعس نب ىبحي نع دم نبا

 ناطيشلا هسمي الإ دولوم نم ام : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم : لوقي
 نإ اذأرقا 5 ةويزه وبأ لوقب مث « اهتباو ميرحاالإب هل راض لهتسف دلوب نيح



 تیا ۷۰
 نع ما و بأ لكس ٠. ( مجدل ناسا نم اهني ر ذو كب اه أ ياا مش
 ٠ نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس تام ٠ا خيش : لاقف مجرتملا

 نكسياك ٠١ يوم ألا ناورم نب كلملا دبع ني ديلولا ني 26 نسابملا ع
 ءا سال راف تاكد عم ةو رغ زاما هال دوا 1ل رال سال صح

 +: مورلا دالب نم ةريغك اًنوصحو تدم حتتفاو < ناورم ينب سراف : هل لاقب ناکو
 یورو ٭ ءارضحلاو ملسلا برد يلب اع محعلا قاقز ةلبق قشمدب هراد اکو

 هلل ىل: نم: لشو ةيلع ةف لص ههاب لوس لاق : لاقلت أب السررم نلپج نب ذاعم نع
 هباحص الا .سابغلا لاقو . * ظفاملا هرقل ت نجلا يف اب هل هللا ىنب ًادحس

 :.ديزي نب ديلولا علخب اوم .نيح
 مكتل, ةمعن“ اولمت ال اتموق ءاي

 بقح ذم كلملا لهأ مويلا متنأف

 کا تحن نع کودع اوفناف

 اورصن ىل الا:ءاق اک هيلع اوموق

 مكشبالو يف ع ريبكلا نإ

 مكسفنأ سانا تائذنمحاي ال

 مکنوطب مكيديأب نرقبت ال

 مكتتبانج نم مكسيلع نيقلي ال

 نة نمار هلا ذيع ينإ
 اهرعسي ويلا لبق ناك نک متسل
 اء رور ن ةو لاو

 مكتيالو تلم دق .ةيربلا نإ

 اوحلصامسانلا سوؤر اولازت نلف
 سابعلا هيلإ تكف « كلملا دنع نب ماشه ديزي نب .ديلولا علخب 2 يذلا ناكو

 عنص ىذه اف مل هلوالا نإ

 عمط هب ام نيدو ايد لهاو

 عمتجم نيدلارمأن إاوعمجتتساو

 اوعزج امو اوفاخ امو اولوت ىتح

 عدصنمنيدلا دوم واوحبصت نأ

 عتر تحل ام اذإ بائذلا نإ

 عزح الو ينغت ةرشحتاال تع

 وا ءاقشلا عم : ۰% 3

 عفدنت ع اک حلالا لم

 عزتنت نيح اغيب ةيفرشملاب
 عرش اهدرو ىلغت توملا ةموحو

 اوعرداو دملا لابحي اوكسمت

 عبتيدملا خاو 7-5 امو

 : سابعلا حدمت يخلسلا هللا دبع. نب ريشب لاقو < رعشلا اذهب

 تاصحيف اذإ اقح تملع دقل

 كلام ةرغ سابع اي. كنب
 هضرع نودنم فورعملا لعجي ىف

SENل  

 رخفلا اهبماقو موي ترختفا اذإ

 رذنلا زج اک لع ام زحنيو



 "ال رک اع نبا خيب رات

 ا یتا ل ااا تر ةا ل نم ل

 رسنلا ايواسي نأ اهنع رصقيو اعورف 1 وأ ايرثلا يواست

 اعدل نلت الد رع الا  دحاو والا نك و مسقأف

 : سابعلا نب هللا دبع نب يلع لاقو ٠ ةينارصن مجرتملا مأ تناك : شايع نبا لاق

 رمالا اذهل الجر رتخا ليق مم تاورم لآ نع جرخي ال رمألا نإ يل لبق ول

 دا نك و فتسلا دي 2 اک فلم تضع ا ياف سابعلا الإ ترتخا ام

 عيمجب هيدأف < عقوم ا هباق نم هل ناكو « ًاديدش ا هنا سابعلاب دحي

 « ةسلدحتتفاو مورلا سابعلا ازغو * لبطلا برضو صقرلا هملع ىتح باد الا

 هيلع عمتجاو < ةطناقو ةيكااطنأ حيتتفاو < ةناوط ازغو نزرألا غلب ىتح ازغو

 نيأ ىدان ءادعألا تابث .ىأر الف < ءادعألا نم فلأ ةئام نم, وحن ةناوط يف

 5 عمتجاف 0 عر هوتأف ? نارقلا لها 11 9 ةداهشلا نونسمعتلي اوناك نيذلا

 ءانباو مهتيغاط ينل قح مهبلط يف سابعلا ىضمو « ةادعألا هللا مزهو هيلع

 هئادعأ نم لتقو « سابعلا ركع ىلع رصنلاب هللا نمو لاتقلا يخل ٠ مك و ام

 ام اهنم منغو < ةناوطلا حعتفاو « ةقراطبلاو كولملا ءانبأ رسأو < الأ نينالثو ةعضب

 ىلع ضرع :بذوش نبا لاقو # رائيد ةئام هشج دارفا نم دحاو لك اطا

 : لاق هيحعت ةيراج هب ترم الك لعخ <« سابعلا هدنعو راوج زيزعلا دبع نب رمع

 :سايعلا:لاق 2 انزلاب .ينرمأتأ,: رع هل لاق رثك أ الف < هذه ذختا َنيَسْوملا ريمأ اي

 ٠ ةانز اوناک ءب 1 نأ عزي لجر بابب مكساج ام : لاقف هتي لهأ نم سان اب رف
 : كللملا دبع نب ةملسم همعل لئاقلا وهو « هنيد يف مهتي سابعلا ناك : يفابزرملا لاق

 لدتا نع نصقتو ےس اا اا الا

 يلصأو يعرف نم ناك ك موقو ٠ ىمني نيح كلصأ نأ الولف

 يلبث. .كقلان .اذإ. يتلانو ,٠ يمظعتضهكتيمر نإ ينأو

 لک ادبر نع كاش مصب فوخ راکنإ يتركنإأ دقأ

 يلتق ديريو هتايح ديرأ 2 .يفاوقلا يف ورم ءرملالوقك
 AE لاقف مدن مث« هتجوز قلط دق ناكو

 قالت نم ةمايقلا تح لهد ليبس انل كيلإ له ةدعسأ

 قارفإلوأ.كليلخ نم تو, > ياو نأ, كرا لملو لب
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 قاقشلا دعب انعدص بغشيو ٠ ينيع رقتو ااش عجرأف

 مهاربإ ةجرت يف كلذ اترك ذ اك نارحب مكتملا نب ناورم نجس يف سابعلا تام
 ٠ مامورالا دمع نبا

 ىسيع نأ ىكح + يناسغلا سفردلا نب رم نب .ديلولا نب 26 سابعلا #

 < ةطوغلا ىلع ةوسكلا لبج ينعي عيضبلا لبج نم فرشأ مالنلا هيلع ترم“ نبا

 ناکا ولن ذل اريك ايف عمجي نأ ينذلا زجعي نإ : ةطوغلل لاق ار الف

 نم ةطوغلا يف دحا توي سلف : زيزعلا دبع نب ديعس لاق * ازبخ اييف عبشي نأ

 ا
 ثدح < يتوريبلا يرذعلا لضفلا وبأ ديزع نب ديلولا نب 6 نابعلا

 لوک و وبا ھا نفك انبزلاو ةدواذ باک یوو ا ةعازجنا ا تور
 جرخأو * ماوس ناوت دنع ألا محأألاو يبالودلاو دواد او

 ىراصتلاودوهيلانإ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق: لاقهنأ ةريرهيلأ ىلإ هدب

 ىلص هللا لوسر تلآس : لاق تملا نب ةدابع ىلإ فيا جرخأو * موفلاخت غبصتال

 «<كلبق E ينلأس اه “یش نع ىنتلأس دقل : لاقف ( دوال ١ يو ايدل

 نيعسو عبس ةنس تام'# هل ىرت وأ حلاصلا لجرلا اهاري ةحلاصلا ايعورلا يه : لاق ع

 هم ا ودا اوچ عما > 3

 ةايخلا ينى رشملا مه نوقع اوناك و اونم ١ ني للا ) :ىلاعت هلوق نع سؤ هيلع هللا

 : ةعرز وبا لاق ٠ ةئامو نيمو عست ةنس : ليقو « ةئامو نيعبس ةنس هدلومو نيتئامو
 ع

 نب تفسوي نب دمع لاقو © سب هبا نسل : ”ىئاننلا لاقو < ةقث اقودص ناكو

 همام نسخا ادخأ تيأز ٠ ؟ راسن نبا لاقو < ماتم ودخل يش كا داغ بطلا

 بره نم ناک ٠ ناورم نب كلللأ دبع نب دب رب نب ذيلولا نت € سابعلا د

 : رعاشلا لوقي ةيبأ يفو < نيثالثو عبرأ ةنس ةيمأ يتب نم برغم ا ىلإ

 فحصلاينديكوتلاب كموق نايأ ٠ تعج دق سابعلا يبأ دبلولل لق
 هدنس یورو + اقدح ناك يرصبلا لتضفلا وبأ ديلولا نب ¥ ٌنسابعلا *

 نيكلم عا اکا ركوب هللا نإ : لسو هيلع هللا لص هللال وس لاق: لاق رباج ىلإ

 ناک لجر ثیدجلا E يالا لعل : لوقأ )< غرفب ىتح هل هللا نار غسل

 ٠ ( هلك أ يف هيب لعأ بغريل ليخ وأ < ةتراجت جيورتل ةليسو هذختاف لخلا ع

 لحاس نما يضل كدا او ناک ٠ مساقلا نب مشاه نب 26 شابعلا



 ۷۳ رگ اع نبا میراث

 رحبلا لحاس ىلع يتلا نيطارمسلا هذه : لاق هنأ سابغ نبا نع ىور ٠ قد

 اذه نأ يريعغ يف جلتخي يذلا + لوقأ )< لحاسلا رغب الثا جواب هلل اكو
 - (زئاجعلاتافارخب ملكتي نأ سابعا ااو « ةنع هللا يضر سابع قبازلع ثوذكم

 لخر .٠ يقوصلا يذادغبلا يلكشلا لضفلا وبأ تسوي نب 26 سابعلا #

 اخس اور تف یاو اهات نأ 2 اورا نلبارطو توريبو مالا فوطو

 لاق : كلاق ةثئاع نع دعس نب ثيللا 00 * مريغ قلخو يزمربمارلا

 ٭ مالسرالام ده ىلع اغا د عدو بحاض رقو نم : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز

 ًالغتشم هتيأر اذإ و < هناعإ ! نع لأست الف هللاب الفت لبا ت بأ اذإ : لوقي ناكو

 ةلط قوت EL حاس عراك مالكم تيطخلا لاق ٠ هقافن : نع لأست الف هللا ن 8

 ٠ ةئامالثو ةرشع عبرأ

 * قشمد لابج نم نانبل لبجي ناك + ءاحلصلا ذحأسوسوملا # سابعلا ك

 فوصنم ةءج هيلع لجرب انا اذإف نانبل لبج تدعص : يروصلا كر رابملا نب دمحم لاق

 ءادرب اقوال ال الق راو غچ لايقل لح بوتكس

 نأهللا هتدشانف طولب ةرحش ءارو قختسا ي 0 الف < لكو تلا ةماعب مەعتو « عرولا

Eلوقت اتارا خيتو ? رافقلا هذه يف ةدحولا ىلع ربصت فيك  

 اكاتأ دق اًبنذم مويلا محرا 2 اكاوس يل نم بولقلا بيبحاي

 تل قع كلا دق

 اكاقل نوكي ىتم يقوش لاط
 a انوا ينا ع

 E E عضوملا ىلإ تدعو هتبلطف يتع باغ مث

 تا ىلإ هاقوشاو : لاقف < هل هتفصوف ينارادلا نايلس

 نم لك و رانك أ هل < نودحلا سابع كا : لاقف هنع هتلأسف < کبد

 ةت نيغ دنم ضر الا تاينو رثا

 ةيابع هما نم ركذ

 يبأ قب رط نم ظفاحلا جرخأ * دابع : لاقيو ء ادردلا يأ نب 26 ةيابع اي

 ىلص يبلا دنع انك : لاق ءادردلا يبأ نع هنعا ىلإ نأ نباو عاملا دمحأ
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: Y4بيده  

 هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف لجر هيلع درف لجر نم لجر لانف لسو هيلع هللا

 يبل فرعأ ال : ظفاحلا لاق < ةجرد اهب عفر هيخأ ضرع, نع. در نم: ملسو
 1 يلأ نب نمحرلا دبع نب دم وه. لل يأ نباو« ةيابع هما ابا ءآدردلا

 هنع هيف فلتخاف ليل يلأ نبا نع موم نب هللا ديبع هاور دقو« ظفملا ېس ٤ هيقفلا
 نع يقذوجلاو يطئارغا هجرخأو همسي مو ءادردلا يبأ نبا نع هنع مهضعب لاقف
 ا نع ران مرد ا ادا ا ره وكما عجل فانا

 (قيأ هجرخأو ٠ كلذك_ هيوجنز نبا هجرخأو ٠ .رانلا نم ًاباجح هل ناك
 « داع مسا ءآدردلا يبأ نبا : كاملا لاق ٠ قيمبلاو يوغبلا داتسوالا اذهب
 وبا يورو * قاحسإ نب دمحم قباسلا دانسوالاب هاورو < لالب : مهضعب لاقو

 ءادردلا يبأ نب دايع ع نع کلا نع ىلي بأ نبا نع ةبيش يأ نباو يلصوملا ىلعي
 ناعدجأ ل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل يدهأ : لاق هيبأ نع
 ٠ اهب يحضف

 دش ٠ ةحص هل « يرذعلا لاقيو < يراصنألا كلام نب € ةيابع
 ٠ ةرسبملا ىلع ناكو < ةتؤم ةوزغ

 هللا دبع هجا نم كذ

 مدادجأو مهئاب ١ ءاعسأ يف فورملا بيترت ىلع

 ةلدابعلا ءا 1 ء اىمأ نم فلألا فرح

 دمحم وبأ دج نب يهاب نب قاحسإ نب دمحأ نب 26 هللا دبع ×

 نابلس نب عيبرلا رصميو < يقشمدلا ةعرز ابأ قشمدب عم ٠ يرهوجلا يرصملا
 هدنسپ یورو * مجريغو يلماحلاو نيهاش نباو ينطقرادلا هنع يورو ۰ هريغو

 + لاقف دجسملا موي لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا ين نأ بدنج نب ةرمس ىلإ
 لك نقلا ل در لاف اوك ا تدع رف « اهب OEE ك
 لجر ينءاح ذإ مان انأ انيب< ىنم اوعمتتساف ايفر تيأر ينإ : لسو هيلع هلل
 رخآو مئاق لجر نيلجرب انأ اذإف ةعاس تيضف ضما : لاق « تمقف م :لاقف
 يجي نا ىلإف < هخدشف مئانلا سار ابب برضيف ةراححلا عمجي مئاقلاو < مان



 مالو رگ اسع نبا خي راث
 ضما : لاق ? اذه ام هللا ناح ا ےافا لاق EELS خا رخب

 ا4ا اقلاع ماه راو لر نيل ري ادو عاد ف ةيكدالأ
 » رخأآلا بالا ديو هعزتي غ < هبجاح غلبي ىتح هدميف هقدش يف اهعضيف

 ضما : لاق 9 اذه ام هللا ناحبس : تلقف < ناک اک اذه ذاع اذه دم اذإف
 رهنلا ”نطاش عو حبشي لجر هيف مد نم رهنب انأ اذإف ةعاش تيضق كمامأ

 ةمقلأ هنم اند املك ةرمجلا لثم اهكرت دقو اهاحأ دق ةراجح عمجي لر
 كمامأ ضما : لاق 2 اذه ام هللا ناحبس : تاقف « عجريف مدلا يف يذلل ارحح

 ةسأر قىري داكب لخز مهطسوو ًالافظأ تئلمأ دق ةضورب نأ اذإف ةعاس ' تيضف

 : لاق + 1كلمامأ نذما * لاق 9 اذه داما هللا": ناس: :تلق.' اهلا يف الط

 نالجر امتتو « مهتلظأل قلحلا امنت عمتجا ول ةرجشب انأ اذإف ةعاس تيضف

 ل اذه ام هللا ناحبس : تلق« دقوي رخ الاو ابطح عجم دحاو

 قشو دوس مهنم قش اهلهأ اذإو ةضفو بهذ نم ةينبم ةنيدم انأ اذإف ةعاس تيضف

 2 كب امنيا يرد له « كمامأ ضما : لاق 2 اذه ام هللا ناحبس : تلقف ضيب منع

 اذوإف < ءاهسلا ىلإ رظنا: لاق < تقدص :.لاق 2 لجو زع هللا دنع يلام: تلق

 عدوا لا + :كفزالا# ينشب ا(« هاذ همر اق ا ندهن لأن یا ا

 ا عسؤأ ةنيدمب انأ اذإو © كل ادب اع ينلسو ينقرافت ال : لاق ؟ تيأر
 ىلإ نودشي نورمشم لاجر هيف « نبالا نم ضا اشار ا ماطور

 اع اغلب نؤج ريف امش ر ةملك أ ملا ك اذ ف موف ياخ الا ةبلملا

 نسان(نابيقءايندلا_ تلاد لاق ىئ رخ أاللا ةعبانلا هذه نع يآ + الف لاق
 اناكنيذللا نيلحرلاف : تلق لاق < مهيلع هللا باتف اوبات اًتيس رخو اتلاص المع اوطلخ

 هللا ءادعأل منهج (2) نومحي منبج يكلم كانيذ : لاق 2 ةرجشلا تحت رانلا نادقوي

 مهب لكو لافطأألا كلوأ .: لاق. ۴ ةضورلاف + تلق لاق ةمايقلا..موي الجو زغ
 حبسي يذلاف : تلق لاق < ةمايقلا موي ىلإ مهبري مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 لاق < ةمايقلا موي ىلإ ربقلا يف هماعط  كاذ < ايرلا بحاص كلذ : لاق +: مدلا يف

 أرقيال هيسن ىتح هنغ مانف نآرقلا عت لحر كاذ : لاق 2 هسأر خدشي يذلاف : تاق

 هنلأسو « ماني هنوعدي ال ةمايقلا موي ىلإ ربقلا يف هسأر ؛اوقد دقر الك« تيش هنم
 رع نبا نع مجرتملا ىورو * باذك لجر كاذ : لاق + هقدش قشي يذلا نع



MMبیڈ  

 * مارح وکم لکو رم ركتسم لك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق ::لاق

 فاد نكس اغا لاقو كرفت مجرتملا ناك : قارولا لجيل

 ٠ ةئامثالثو نيثالثو نيتنثا ةنس تامو < جاجدلا

 وبأ لاقيو ورم وأ © ناوكذ نب ريشب نب دمحأ نب +€ هللا دبع

 أرق « نييعئاملا برد ةيحانب نكمل هلاك ادن مد عماجلا دحسملا مامإ د

 عيكو و ديلولا نب ةيقب نع ثيدحلا ىورو ٠ هأرقأو مق نب كونا لا نارقلا

 قلخو « ا ةعرز وأو نايزارلا متاح وبأو ةعرز وبأ هنع یورو ٠ اامهريغو

 هيلع هللا ىلص هللا للوسارإ يرام: لاف لیا نبا ىلإ هدنسل یورو 7 مهريغ

 * تامركملا نم تانبلا نفد هللا دج ا : لاق نافع نب نافع ةجوز ةيقر هتنباب ملسو

 ٠ قودص : لاقف متاح وبأ هنع لئسو ٠ ةئامو نيعبسو ثالث ةنس مجرما دلو

 اأو: ةعرزلوبأ لاق ناوك ذر نبا نمأرقأ قارعلاب اموت تسع نيزاديلولا | لاقو

 ناسارخب الو رص الو ماشلاب الو زاجحلاب الو قارعلاب نكي مل : يدنع نم لوقأ
 <هنمأب هب سيل : نيعم نبا لاقو ٠ لعأ هللا» يدنع هتم أرقأ نا وك ذ نبا نمز يف

 هثدحي نأ هلأسي لجر هءاجو رام نب ماشه دنع تريضح : نانا نشوب أ لاقو

 ناوک ذنبا هدنع ناكو ٤ ةاليوط لجن « هل غرافب انأام : هل لاقف ناثع لعقمب

 : هيلع ىلمأف مدقتف < 0 مدقت : لجرلل لاقف

 يراج ينلعاي نيرادلايف تنك اذإ ٠ تئاف دعب اًعئاف . يلابأ نإ امو

 نم ربك( انأ : لاقف ناوک ذ نال اتمع رامع نب ماش ىأرو ٠ نرد
 هسرع يف نيباعللا ال للطي ةلجرحلا نم لجر و اصع ردا امو هيا

 نع هلأسف ةيفوصلا نم لجر هيقلف نيربغملا بلطي ء اف « مهعنم دق ناطللا دجوف
 هارأو ناوكذ نب هللا دبع ىلإ هدشرأف تج ام الجر ينوصلا ناكو « نيربغما
 : هل لاق مث هيلع اسف لجرلا AR ارو ةروصقملا ةيواز يف سلاج وهو هايإ
 كابح : اسا لهأ نم لحر انأ : لاق « ورمتوبأ : لاقف 2.نم .وبأ..تنأ

 : لاق « كلو هل هللا كراب : لاقف < هسرع لمع يخأ نإ : لاقف « تنك ثيح نم هللا

 « مهعنم يف لمجأو نسحأ :هل لاقف « مهعنم دق ناطلسلا اذراف نيفنخلا بلطأ ينلسرأو

 نبا هل لاقف 4 كيلإ تدشرأ دقو « نيربغملاب *ىخل نيفنخلا بصت مل نإ : يل لاقف
 نب ماشه ىلإ راشأف 9 وه نمو : لاق < انئج كعم ىضم نإف « سيئر انل : ناوكذ



 YY رك نبا خب رات

 : لاقف مالسلا هيلع درف ملف لجرلا هيلإ ماقف < بارحلا ءاذجب Se رمال

 < ةلج رلا نم انأ ': ا ماشه ةا اف29 نم 1

 « هب عنصأ أ يش يأو + لاق < ةسرع لمع يخأ : لاق تنك" نيأ نم يلابأ ام : لاقف

 : لاق < نيننخلا يف الو كيف هللا كراب ال : لاقف < نيثخلا بلطل يناسرا دقو : لاق

 كيلإ تدشرأ دقو نيربغملاب ى مديت مل اذإ : يل لاقف « مهعنم دق ناطاسلا اذإف
 نبا ىلإ راشأو سلاجلا اذه : لاق 4 كدشرأ نم : ماه هل لاقف < عبسئر كنأل

 ول « انخيشو انسيئر تنأ هللاو يإ : لاق 2 اذ_4 تغرفت دقوأ : هل لاقف ٠ ناوكذ

 ورع لاقو : نيِاَمَو نيعبزأو نيتثااةئس ناوک اذ نبا قوت كا كا: تضم

 ٠ نيتئامو ا تد تام ليقو « ةئامو نيعبسو تال ةا هدلوم محدنبأ

 يدنجلادئاقلا ريمأالا ناغرفلادوبأنايذخ نب رفعج نيدمحأ نب 6 هللا دبع ×

 فلأو > ناهلس نب نسحلا نب يلعو يربطلا ن7 يربطلا رفعج يبأ بحاص

 يزارلامامت اهب هنع یورو قشمدءدقو ٠ يربطلا خیرات هب ليذ يذلا خيراتلا باتك

 نافع نب ناؤع نع يربطلا قدرط نم هدنسب یورو ٭ ممريغو ربذ نباو ينطقرادلاو

 * هملعتو نآرقلا لع نم مك ففأ نإ : ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق : لاق

 مصتعملا ىلإ ةناغرف نم نايذخ هدج بلج ٠ ةئامو نيناثو نيتلثا ةنس مجرما دلو

 *ةقث ناك و أ بيطحلا لاق ٠ تضم مجرتما لاو 2 لاف

xثدح يقشهد ٠ يرذعلا دمحم وبا ثراملا نب دمحأ نب > هللا دبع  

 نيتئامو نیتسو عست ةنس قشمدب تام : ميحد نب رمح لاق < ناؤلا يبأ نع

 , يروباستلا دمم وبأ دمع نب يلع نب نسملا نب دمحأ نب ¥ هللا دبع 4
 يواديصلا عيج نبا مهرج نب يلع نع اهب ٿدحو ىشمد مدق ٠ يرقملا فافلا
 ا ةرشع نسخ ةنس عما لا جسما يف ثيدحلا ىلمأو « اهريغو
 شرما ووا ةر قباتضلا چ وب أ لقث امل ٠ تلاق ةشئاع ىلإ هداتسرلب

 «ءزج يف يهو امل وطب ةافولا رك دف : لاق مث ظفاحلا هدروأ انه ىلإ < هيف تام يذلا

 نيلوبحلا نم دحاو ELSE اهدانسإو

 را ناد ایا لخادم ی هي شا ينل يعد"
 نيعبسف عسن ةننس تدلو ؛ يل لاق : ظفاملا لاق ٠ لدعملا بتاكلا يديملعا دمع وبأ
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 يورملا دعس وبأ يضاقلا هلوق لبقو < اهنطقف سلبارطأ ىلع .هدعلا بلغ ال قشمد
 طخللا نسح ناكو ٠ طايلا نبا دعب ءاشنوالا ةباتكل قشمد يلاو هراتخا غ٤ هلدعو
 : هسفنل يفدشنأو : ظفاملا لاق < رثثلاو مظنلا ين دي هل < ءآشنرالا ديج

 اهايجو قشمد, يوتام هللا قس

 + ساحم .انتفقوتساف اب انلزن

 هوار ايفر اتع اات

 ةعقب تاريسملل' اهيف قبي ملو

 ا ا درد تدا ل ھو

 هييطو ثئامزلا كاذإ ىلع اهاف

 ةيحن تاح امإ يحاص ايف

 ناتا حربملا دجولا كلذ لقف

 اندوبع ا مايألا تناك نإف

 اهنإ ٠ نساحلا كالت ىلع مالس

 ! كيرف تيت ماب أراها اعد

 ايءاضرعر يف, كفن اال يلايل
 هتسح بالا كالمتسي .فرتم ند

 ام كارأ ينملا درولا مدع. اذإ

 اجدلا كلفيفردبلا رون باغ نإ

 اهبيقر | 5 الإ شا

 اهلعفو روما بيط درت مل نإو
 ةئيذم نا ءاببصلل ا نمو

 ةيرق ةبصع ىع هللا ىعر

 ن 8 اهر کچل ترج سفنلا امرك ذ اذا

 ا ا دا نحو ام

 : ةديطق نم هسفنل اندشنأو : ظفاحلا لاق

 اهنامزأ يف تاذللا ىلإ . رداب

 عساو ردصل ايندلا ليقتساو

 ااا, اف تاللا تطأ اف

 اهاوهبو بلق لك اهيلإ نمي
 العا رل ةوغج نمي اه النو

 اهانازن الإ باقلا اهيف حارفي

 اک د ال تقرا اهو تفتت

 اهآ هل يلوق دعب نم هل لقو
 اهانغم باظ اانل.بابحأ راد ىلإ

 اهانعضأ ام ابصلا مايأ ا

 اهاسانتن ىدملا لوط ىلع انسلف

 اهاوثمو سوفنلا تابابص طحم
 اهارمأو انيدل اهالحأ ناك اف
 اهايت تتاعأ وأ ًاردب مدانأ

 اهانيع , بلقلا رسأتست . ةيتافو

 اهادخ دروملا درولا ىلع قوفي
 اهايحم رون حبصلا ءوضك ءاضأ

 اهاثغأو يدجوب اهاشخأ تاز اف

 اهاف ابلعف يف ساكلا ماقم تقأ

 اهايانث قيحر اهايحم كيطاعي
 اهارع ةحالملا يف قلخ رجم لف

 ابو تج تلال الخ ناو
 اهانعم فاطلأ ظافل ألا نيو

 اهناديم يف وهللا لويخ ضک راو
 امك نر يف: كل, ثعسوأ.ام



 4 ارك اتع خيرا

 اهروفت لبق مايألا مدختساو

 ر 0 كئامازإ قاكاش

 ةريم اناا تراد ام ذلأف

 بحرف عييرلا .مايأ كت#اج

 ةنجب باحسلا رس نم كتبحو

 انشغل دع اكيدلا ركللوكاببق

 اهرون عئادب نم يعبأ تيأدأ

 اهرويط ءانغ نم ىجشأ تعمسأ

 اخطأ یوا ا دعم نأكف

 هوم لازت ال كلام. حاص اي

 ةجاح كعومد ىلإ ضاي رال ام
 ابقيقشب., ةمالع .كتركذأ ؛له

 اك ااس لبالبلاكنم تك رح مأ

 ام بابحألا يف نأ الإ كاذ ام
 اهدروب دودخلا ناولأ توكوشلف

 انياب نركب هي قل كل [نكو
 رام نيف هيلز لسجل اا

 ىوملا ديو يوما دي هيلع تبلغ
 اباذر حالا ضرأ: ادضاقوباي

 هلعفب كولملا جات ىدتغا لقو

 اهتارح لبق تاذللا مدختساو

 اهناحشأ ىلإ وبصت دق سفنلاف

 اهناوأو القو يف .ةرسم
 امنامز لعف نسحيو اهمودقب

 ااف يف: راب ألا .٠ نئفتت

 يف سيمتو اهئاهبو

 ابناردغ لع ةءلاط رونا يف
 اهناطغأ ىلع ٠ تقكعا اذإ ان

 اهايق ضعبك اهتوص بيط يف
 اهمئانع لضف كنم ةبابصلا يطعت

 اهنالمه نع ثيغلا بوص بان دق

 اهباب يف , ةراشإ .  كتجيه .مأ

0 

 اکا

 اال نل ا لج 1 نع

 ارماؤلا نما تارتا كلر ائر

 اهناجير نم غادصألا فلاوسو

 اهنارقأ لع تيلج# اذإ لإ

 اهنارين ىلع ىقلي ةابصو
 االس عا رتا وانما

 اک ىلإ ایک غلبأ

 رع نسانلا سوفت يهاب اهناطوأ ن
 . هيل نو ا دقو « سلدارةلا باب 1 نإ هداك i a ةنس مجرتملا يفوت

 نب هللا دبع نب ةريغملا نب صفح نب ورم بأ دمحأ نب 36 هللا دبع ×

 2 ناکاو ٠ ةبحص وزع يآ هيبأل ٤ يورخلا يشرقلا ةظقب نب موزخم نب ورم

 يف هتيب لهأ نم ةعاج بيصأف < اهحاتتفال رمح شيج يف جرخ نيح ماشلاب هيبأ
 ةا ىلإ :عجو مث ١ فيون ىلع م 6 .ةيواغم لع مدق مغ وه: اجنو ”ساومع ثوعاط
 : رعاشلا لوقي هيفو < لتقف ةرملا لهأ عم جرخو هعلخت

 لزناف ةريغملا نب صفح راد یدل EA حملا اطفال



E 3 

 لزهت بد اع لزنت نإو:بودج ١ هلع الإ, هللا: :دالب ترف

I OS,الف « هقزئاج نمخحأو همراك أذ ديزي ىلع دفو نفسك  
 م مركلالل ل 2 بحأ ملأ: لاقف اخلاص ايضر

 ةنيدملاب هعلخ ىلع سائلا ع اذ يكلم دلانا ةيواعنم قب ليلو كلارا اد

 RN ىلإو ةنيدملا لأ“ ىلإ شيجلا ديزي هج ِءاملو ٤ هوعلفل

 یوا اديب ا واال ٠ ىو ردم اا اكن غلبأ

 ( ىركلاهدعىفنناظقيعمج مأ) ١ ىرت موقلا .نم وك عجأ
 ديدي افتد اقان د دق اورج أ: نب ثا ديو ينام و اظن ظفاحلا لاق

 نك 6و ربما بيب ىلإ ماق ةنيدملا 00

 ۰ نیتسو تالت ةت ةرحلا ةعقو 6 ۰ دعس نب نلبس نب سابيعلا هجرت ف

 قشمدب ثيدحلا عم ٠ ينوفألا تاللا ديعنب دلاخنب دمحأ نب 3 هللا دبع 6

 : لسو هيلع هللا ىلص هليا لوسر لاق : لاق هنأ ةريزه لأ ىلإ هدئلسب ىورو < اهريغبو

 هنع يورو * رانلا نم قتع < ا چ خم لل یھت نادرا بش یم لوأ

 طابنألا يف مالسإالا اشف ااذإ : ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق : لاق هنأ اضيأ
 ٠ ةنتفلاو لغنلاو لغدلا مهيف ناف« ھورذحاف ةينف ألا يف اددعقو رودلا يلف اًنانحاو

 يلا نع ثدح .٠ يتشمدلا يليبجلا ورمتوبأ هبوزيدنب دمحأ نإ ¥ 5 ديع 2

 هللا لوسر لاق : لاقرباجىلا هدئشب یورو ٭ ةعاج هنع یورو ٠ ةعاجو ىصوملا ىلعي

 ينم مدع هلالي .هناطيش جبع هنس ةثادخ يف جوزتا باشر اهأ : لسو هيلع هللا یلص

 . ةئامثالثو نينالثو نامث ماع هقيدحت ناكو < ىلعي وبأو ظفاحلا هقيرطنم هاور ۰ هنيد
 وأ ديزي نب رفعج نب بيعش نب شار ن تمحأ نب 3 هللا دبع د

Eثيدحلاب ىنتعا + دادغب لهآ نم ديلو تخأ ن نباب فرعي < قش.د يضاق  

 ىٍ : لاق كلام نب دعس ىل لا هدعشب جرخأو * ةعامج هنع يورو « ةعاج نع هاور

 اهيف مئاقلاو « مئاقلا نم ريخ اهيفدعاقلا ةنتف وكت : ا ییا

 بكارلاو « بك ارلا نم ريخ اهيف يب عاسلاو < يما كا نمريخ اهيف يشاملاد ٤ يشاملا نم ريخ

 وو < داذغب لحأ نم اذه دعابأ نأ ىتتلبو : ظفاطأ لاق * عضوملا نم ريخ اهيف

 هللغي ضاق ناكف < ةئامثالثو يما نا ةنس ةيديشخإالا لبق :نم.قشمد * "افق

 يلو ع« لزع م٤ يضارلا ةفالخت يف رصم. ءاذق يلو دق كلذ لبق ناكو < قشمدب

 كتا هوبأ ناكو < هلل عيطملا كاذ ذإ ةفيلطاو دنع فرص نأ ىلإ اهب ءاضقلا



 ۸۱ ع نبا خيرات

 ا ةغاج داغر کا ر ن ف عناقلا جسني

 : يرافغلا ردب نب دمحم هيف لاق امث6 رصم

 مزنأو نايك سانا عضوأ اي

 اال دداا یاو تکو
 ا1 نخ کوا

 ا5ا جاع رمل رکی ل را یا هبا تیا ا یتا با
 امزتسم هللا باذع ىثخت تنك وأ ٠ اهصتعم قحلا لهأ عبتت تنك ول
 امدق هل طق حلاص سلا امو 3 نشا داع رفيع ا

 الق الو تناطرق تالق سج ٠٠ لو رومألا يضم اتاك ' ةتلعج

 اجيكم ليطربلاب 'هيداغب نع هبرقب نم الإ برقي اف
 اعنلا سرحت اذه كلعف لغم امو لالضلا تفلاح يديلولل لق

 کید ام وكر 9 لفل انة را ىو"! اشا نا
Eوت ٠ ليدعتلاو ماكحألا يف ةعطاقملل ةمدق الو  

 ٠ نيعستلا زواج دقو ةئامثالثو د ةنس خلا

 ريز نب نمحرلا دبع نب دلاخ نب نايلس نب ةعيبر نب دمحأ نب 3 هللا ديغ 59

 مادا یارو ادهن تانا اکو وشب داو اا يبرلا دمت وبا

 ينظقراذلا“ ناست ةوبأهنع”ئورؤأ/..٠.. هزيغو داق داد يبأك قلخ نع

 اهتم سانلا دنع نيدلا يف تحبص

 ٭  ةئامالثو ني رشعو عبس ةنس ثدحو « امهريغو نيهاش نب صفح 0

 هسفنل حلادلا لمعلا لمعي لجرلا هللا وترا كاف ناقد يأ ىلإ دنساو

 نيسمخو سمخ ةن مجرتملا دلو * نمؤملا ىرشب لجاع كلت : لاق « سانلا هدمحيو

 لاقو « ةقث ريغ ناكو « اهب ثدحو دادغب مجرتملا مدق : بيطخلا لاق ٠ نيتئامو

 « دوبشم هللا دبع دمع وبأ يضاقلا ءابلا نوكسو يازلا تفي ربز  الوك ام نبا

 ديئاسألا بكري ناك: لاقو ينطقرادلا هيفنعطو 6 ةنوضتري الو محارتو عومح هل
 « ةاهذلا نم اًطباض اًحيش مجرتملا ناك : هخيزات يف ديبع نب دمع لاقو ٠ نوعملل

 يف فلأو < نيعلودلا يف رينلاو بنكلاو رابخألاب اقراع ناكو « هزومأل يشم

 « يمممأالا رابخأ عمو « ىتلا لع رقفلا فيرشت بانك لمجو « اك ثيدحلا
 قطوف علك نأ : يم نب ىبي لاقو . ٠ ثيراوملاو سابحأالاو ٠ ءآضقلا يف رظنو



 بيذبت ۸۲
 نب يضاقلا ةمدخ يف تنك : يواديصلا دبعم لاقو ٠ ايضاق هب تادع ام ةالداع

 ردقب لف يردنقملا حلفم نم ءاضقلا هتيلوت سمت دادغب لاا هنا ترا ایز

 ةيالولا لمح لوا ماقد لاطفإ © ويبزؤلا' ىب" نبا يلع عم هيلو ا
 ىلإ ةغقر يل عفرت نا ديراو « قح 3 يل دبعم اي : يل ربز نبا لاقف < هل

 نأ ىلع تلمجو « ريناندلا هنم تذخاف < أرانيد نورشع هذهو « ملاظملا سلع

 ينماقأ < ةعقرلا ررح ىتح هايل رهف « اهتلصوأ دق : لوقأو ةلجد يف ةعقرلا يقلأ
 « يناسارخ ليدتمو أ ةيناسارلا يز يف اشم بوث ىسلاو < ليللا نخآ يف

 قروزلا تبك رف ةعقرلا يلإ لسو « يبايث ىلع ربملا ظقنو ا يلإ عفدو

 <« يلك باق ةأرماو (مداخ تيأرف ملاظملا هيف عفرت يذلا عضوملا ىلإ ترسو

 اهأرقأ ةعقرلا تحض دق يلوصو لبق تنك « أرقت ال عاقرلا اذإف تلمأتو

 يللا لع ةالصلاو ةلدملاو ةلمسلا دعب اهيف اذ اف < كلبم رمأ اهيف نوكتب الثل
 لفتشاف جحلا ديرب ناسارخ لخأ نم لجر مالسلا ادام رام بغل وز هحتصو

 تايلاوتم لايل ثالث يف همانم يف ىأرف « جملا تقو يقأي نأ ىلإ ثيدملا ةباتكتب

 لر ما غرف الكف < اراد: يبي وهو: مالسلا ةنيدم طسو يق بلطملا دبع نب سابعلا

 يلَص هللا لوسر معاي : ايورلا هذه بحاص لاقف « همدهف لجر مدقت اهنم عضوم

 ىسع نب يلع اذه : لاقف 2 ينبت اك مده هب تيلب يذلا اذه نم : لسو هيلع هللا
 يسع نب يلع فرض نإ : يسفن يف تلق اهتأرق الف < همده ءانبأ .يدلول_تينب. انك

 ةعقرلا لوانتي وه اذإف نيملظتملا نم عاقرلا ذخأي نم تامأت مث « ايذوزلا هذهيف

 ىلإ ترو موف هودا دلیک رمل حامل ةلقوزةعقرلا | دعيظغ أف. ميلخ_اهيمريو

 O ينآر الف“ نركب رظتني رادلا باب فلخ مئثاق وهو ربز نبا يضاقلا

 الع ااو داخ 50 : تاقف 2 ناک يش يأ: يل لاق اخو“ لاا اني

 : تلق 9 اهأرق : يل لاقف < ةعقرلا مداملا لوانتف « ىموم مأ هذه : لاقف ىلك باقن

 « هعم تلك أو ةدئاملاب اعدف « اهتأرق ام ينأ هل تفلخ 9 تنأ اهتأرقفأ ا

 يفاقلا : لاقف باوبلا لخدو « مانيل ماق م « رملا ديدش ًاًقيص تقولا ناك و

 لخدي : لاقف « هتربخأف ربز نبا يضاقلا ىلإ تقف « ءاج دق ينانشألا نبا

 ضبقو ىسع نب يلع لزع < يفاقلا اأ كينبي حاص لخد الف « مهتم اذه
 ايؤر ىأر اص الجر نأي تعفر ةعقر : لاقف ? بسلا يش يأ : لاقف « هيلع



 Ar ركاسع نبا خيرات

 اف « هيلع ضبقيو فرصي ةحيحص ايأور هذه : ردتقملا نينم'وملا ريمأ لاقف < اذكر

 ةمشملا دمعت ناك الفا ياش الأ .نيلوزوهئ ك“ روا هلا جريس نأ رباز نبا يتاقلا
 مهقذحأو ةليح سانلا عسوأ نم ناكو « قشمدو رص ءاضقلا لع ةدبع هعمو ىفاو

 ىفقت وأ ةيده سمي الو < ةجاح رانهأو سم نسح يف ةيدهو مردو راثيد ذخأأ
 يلي « ةرماع ةلفح هسلاحم تناكو < هعساو ثيدحلا ,ريثك ناكو ٤ اهبحاص ةجاح
 ةنس لزع مث« ربشأ ةعس ءاضقلا' يف يبو < ةريثك ءازجأ فنصو « اار

 تام : ليقو ةئامالثو ني رشعو ع عست ةئس طاطسفلاب تامو < ةئام

 : يرمعملا Bh وبأ لوقي هيفو < رصم ىا وهو
 ا ىهن نم هيلإ 56 یش سلو :قشمد: نم اناتأ

 ربق الأو ا ا راصف نامزلا هرداغف

 ني :نبابت | نامإلا اظعو»نقو روج ريغب هلوالا كح دقل

 « يميحدلاب ف ورعملايفادمملارفعجوب ار يهز نب دايزنب دمحأنب 26 هللا دبع
 هنم هععمو « ةعامج نع ثيدحلا يور ٠ ميحد نع اور ةر: كلب تقلو

 ةروس أرق نم: عوف رم ةر فا نع ةقب رط نم يقميبلاو ظفاحلا جرخأو × ةعامج

 رباج نع ميا رظ نم اجرخأو # هل ا چ ةعجلا ةلبل ناخدلا

 ك أ: لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف ةج ةداتق يب أل تناك: لاق

 ابغ ابلجرب ناکف
 . مشاهيب ىلوم «ظفاحلا يدادغبلا ب لاطوبأ ةداوس نب دمحأن ب 3 هللا دبع د

 هقيرط نم ظفاحلا جرخأو * ةعاج هنع ىورو ٠ ةعاج نع دادغبو قشمدب ثدح

 شارفلل دلولا : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق عقسأألا نب ةلثاو نع

 : خورف نب دم لاق < نيتئامو نينامثو سمخ ةنس سوسرطب يفوت * رجحلا رهاعللو
 قودص وه

 :يزاررانيسملاوبأ لاق زاؤقلا.يرملا دمصوبأحلاصنب دمحأنب هللا دبع غ3

 هنع کک < مسيربوالا بايث جسني 1 زازق ناكو « ثيداحأ ظفحي 8ا ناک

 قادت ن تغو نتج قو فردت دملا نسما وبأ

 4 امر

 ثدح .٠ داوا نيتك يراومايلأ هللادبع نب دمحأ نب 3 هللا دبع غ0

 هقدرط نم ماتو ظفاخلا جرخاو .* هريغو يدع نبا هنع ىورو < ةعامج نع



REليد  

 ر *  ثلقلا لفن لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةملسم نب بييح نع
 رع لدعف « يعاد ةرامز :توص عمسف رفس يف ر E لاق عفان نع

 هللا لوز تيارا انكلمأ: لاقو قب رطلا:دزاعوأ« هذا: قب هللتلسإر لوا ئازلا

 راصو « هيبأ ةقيرط مزل « اًعرو ًادهاز مجرتملا ناك * لعف لسو هيلع هللا لص

 ٠ ةثامثالثو سمخ ةنس يفوت ٠ ثيدحلا بتك و اًملاع ناكو «ءاشلا خباش» نايعأ نم

 « نذاوملا دمع وبأ قي رطبلا نب سايلإ نب هللا دبع نب ا نب € هللا دبع %

 ةئاثالثونيثالث ةنس يزارلا نيسحلا ا شک ٠ مقيمقلاب فورعملا مشاه يتب ىلوم

 ٠ زازبلا يدادغبلا مهاقلا وبأ بلاط نب يلع نب دمحأ نب د هللا دبع

 ٠ :امهاوس لخوا: يرركتسملاركذ ايوا يذنغابلا نع اهب ثدخو أىشمد  مدق

 ظفاحلا جرخأو * امثريغو يزارلا ماتو ديعس نب ينغلا دبع ظفاملا هنع ىورو

 ناضمر : ملئمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ثراحلا نإ :لالب: نع. هقبرط نم

 ةعمج فل نم ريخ ةنندملاب ةعجو « نارإبلا نماهاوس ايف ناضمر نفل نم ريخ ةنيدملاب

 : لاق هنأأ هنع هللا يضر يلع نع ضي هقيرط نهج رخو ٭ ٠ نارلبلا نم اهاوش امف

 «+؟انخإلاب ملا ناو ٤ عكاد انأو ارق نأ ملسو هيلع هللا ىلص للا لوس يارن

 خیرات اهب يورو « رصم مجرثملا لزن : بيطخلا لاق * يسقلاو رفصعملا سلا ناو

 * ةئاثالثو نيعست ةعس 7-5 ةثاعالثو عبس ةنس لاا . ةقث ناكو « نيعم نبا

 < هديسنباب فرعي < يملسلا م.اقلاوب أ رباص نب يلعنب دم انب € هللا دبع ×
 انثدحو : ظفاحلا لاق * ةعامج نم مسو ريسلاب ثدحو قروتساو « ريثكلا اشک

 هللا ىلص ينلاو تئ : لاق نع یاش ىلإ هدنسإ يمودلا نب مماقلا وبأ هنع

 دقو رصعلا يف امو ربظلا يف امإ ةالصلا يف هتدجو الف < ةالصلا يف ملسو هيلع

 اب ينوف انباع ف رضنأف ةالملا يف لشد لف تسل لزاملا يف بلا اس

 لخدت نأ كعنم ام : ا لات البو تلق 2:ديؤي اب السم : لاق

 دق نا تش امان زام ى تی ک6ا: ۸ ا نالا عم

 3 ملط
 : مجرتملا اندشن او * ةيوتكسم هذهو ةلفان كلت نوكت تيلص

 ريدلا ينمو روجت نأ كل. ٠ رهدلا اهيأ ككل ًاربَص

 رغألا هل نما كدر ىح ٠٠ ادع كركسأ ال تيل آ

 دق تنك نإو مهعم لصف ةالص يف سالا تدجوف تج اذإف : لاق “



 علق رك ابع نبا خيرات

 ا 211 نيل ونين ا ادال وک 6 لوم دبا ةا را ر وور ةر
 یاو لاک ی نب دعب تی الا يآ ني ادحأ نبا € هلا عا

 يبأ نباو بيطحلا td أ نم ريثكلا ثيدحلا 5 <« قشمدب دلو ٠ هوبأ

 رن ناخی دا قم ا دادغب ىل ارب جارح ما و ديدحلا

 < عاملا نم رثك و دالبلا نم اهريغو ةزصبلاو تاي وخلو ناسارخ ىلإ لحرو

 ضعبوو « ثيدحلاب ةيانع هل تناك < ةريغك ءايش أب ثدحو 6 ةريثكلا خلا لصحو
 ىورو * داقتعالانح ةقث ناكو ٤ هناعومسم عيجب ينزاجأو : ظفاحلا لاق ٠ ةيارد
 نع اسو هيلع هللأىلص هللا لوسر ین :لاق ينې لا دلاخ نب ديز ىلإ هدنس هنع ظفاحلا

 . ةئامسخو ةرشع تس ةنس مجرتلا يفوت ٭ ةالصلل نذوي هنإ : لاقو كيدلا بس

 واعد وادا دک د6 ادب
 قي نأ ىلإ دسأو * ةعامح هنع هاورو « ةعامج نع ثيدحلا ىور ٠ ينارادلايسنعلا

 تحت ىنميللا هدب عضو هشارف ىلإ يوأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناك : لاق كلام
 عبرا ةنس ايراد ةيرقب يفوت * كدابع ثعبت موي كباذعينق بر : لاق م نمي الا هدخ

 « ريسي يشب فدو < ريثكلا بتكا + دمحأ نب زيزعلا دبع لاق ٠ ةا رأوا رع

 ب١ هدج نغإ هيأ. نع, دنع :زيشفت هددع ناكاو « ةقث .ناكو

 يحاسلاغابصلانب دمجوب أ ةعيلرإإ هللا دبعنب دمع نب دمح انب 36 هللا دبع 9#

 لاق: لاق لبج نيب ذاعم ىلإ دنس او ٭ بداوملا مث ثاه وب أ هنع یورو ٤ قبيح

 عاطأو هللا هجو ئغتبا نم امأف « ناوزغ 4 ملسو هيلع هللا یلص 0ر

 امأأو < هلكر ج أ ههبنو همون ناف داسفلا بنتجاو كيرشلا رسمايو ةيركلا قق أو مامرالا
 ٭ فافكلاب عجري م هن هنإف ضرألا يف دسفأو و ماموالا ىصعو ةع ءايرو ارت ازغ نم
 ٠ ةئامثالثو ةرشع ثالث ةنس ثيدملا هيب عمس هنأ ينافي الا نب دمج وبأ کح

 مشاقلا وبأ ( ءابلا ديدشتو فاقلاب ) نابق ن , دمج نإ دمحأ نب ¥ هللا دبع د

 * امهريغو هدنم نب هللا دبع وبأو يزارلا مام هنع یورو ٠ قشمدب ثدح يدادغبلا

 نع ىورو * اح ددزت ابغ رز: : عوفر رذ ل نع بیرغ دانسإب يورو

 2 كعماام : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ها لوسر ىلع مدق هنأ سيق نب دعس

 اذنه: لاقو: هذنم نبا اور “ريا دعس تنأ لبا: لاف 6 ليلا 'دعس#: لاقف
 ٠ دانسرالا اذهب الإ فرعي ال بیرغ ثيدح



 د 0

 سباح يلا هبسن يهني ثيللا نب ميهاربإ نب دمع نب دمحأ نب ¥ هللا دبع ك4

 . ا در لعملا يحيمتلا دم وبأ لاقيو مساقلا وبأ سباح نب عرق الا دلاو

 نا طمع ا ه ظفاحلا جرخأو #* هلع يورو“ ثيدحلا عم

 ينرمأ هلازإ يلعاي : لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يل لاق : بلاط بأ نب ىلع يل لاق

 تاز أ نأ « ًارہظ طا ادار اع نابع اما معو « ًادلاو كج اأ نأ

 الإ مكضغبي الو« يقت نمؤم الإ مكتبي ال « بادكلا مأ يف قاغيما م کلب هلا نحنا, نق

 :بيطخلا لاق ٠ يتمأ ىلع يتجحو « يثمذ دقعو < يتوبن ءافلخ تأ“ يققش قفانم

 < يغابفلا هنعو < لهس نب رارض الإ هاور رعأ ر اا کم تش دلا ایم

 ثيدحلا اذه 18 دقو « ا وه امنِإَو اربظ لاقو : ظفاحلا لاق “نالو جو

 « هظفاب مجرما قيرط ريغ نمو يبطقرادلا قيرط نم هاوز م“ ا هجو نم

 جرخأو * هنكمت مدع ىلع لدي هظفل نكلو « ةبارغلا هنع ين نایاب ا.هنزاكاو

 ذإ لسو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع اسواج انك: لاق رباج نع جرتملا قيرط نم اضيأ

 ىلإ اتل حطس نم بد يل با نإ هللا لوسر اي : لاقف راصن ألا نم لجر اج
 هتعبتاف : باج لاق « انب اوموق : لاقف « هيدلاوا هبي نأ هللا عداف هب قلعتم وهف بازيم

 جطسلا ىلع هلثم ايظا ازعدا* سو هيلع هللا ىلص يب دا لاقف « (ميظع ًامأ تيأرف

 + ماكو اةيلصا نال يلا لاقف < ةوبأ هذخأ ىتح يبضلا بدف هاغان مث هاغانف هوعدف

 كسفن يقلت 00 هل لاق : لاق : رعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟ هل لاقام نوردت له

 : ظفاملا لاق < كقحلت نأ ةا لعل : لاق < بونذلا ةفاخم : لاق « اهفلتتف

 باب ىلع قشمدب العم مجرتملا تراك + ةقث ريغ يغابغلاو « ركنم ثيدح اذه

 * ةئامالثو نيرشعو سمخ ةنس يفوت + ةييباجلا

 يرضملا دقاو نب ةزمح نبا يحي نب ادم نب دمحأ نب 6 هللا دبع ×

 هدنسب یورو ٭ كيدحلاب ىنتعا < قشمد باب ىلع ةبرق ايل تدب لها نم يهلتبلا

 ٠١ هتبه نعو ءاالولا عيب نع هن لسو هيلع هما الص كلان ا هع ىلا كإ

 ٠ برع مجرأملا قيرط نم هدانسإ

 مسالا ابأ عع . اقلب ا لا نعال تاق رقلو دمحأ نب € هللا دبع د

 جيمي ينزاجأ دقو : ظفاحلا لاق ٠ روصب مهاربإ نب رصنو < قشمدب ليضف نبا

 كرايخنم نإ اعوفرم هنع هللا يضر ناڅع ىلإ هقيرط نم هنع يور غ # هثيدح



 ب رک اسع نبا خيراث
 .ةئاعبرأو نيعبرأ ةنسا مجرتملا دلو © .هملع وأ نآرقلا عت نم مكلضافأ وأ

 وجعا يت قشمد: لحال لها نم ايليا دل وأ كيم

 لي رمال ارتب ناك ف لاقي هل را |( تفرط نم ظفاحلا جرخأو #*  ثیدحلاب

 دواد وبأ ءاورو - رانلا تسم ام ءوضولا كرت لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم
 ٠ هنع هللا يضر يلع نع يئاسنلاو

 يزاوهألا ىقيلاوجلا دمت وبأ دايز نب يموم نب دمحأ نب 6 هللا دبع 6
 ةا غ یب مدق ٠ نيرثكملا نيدوجلا. ظافحلا دحأ نادبعب فورعملا يغاقلا
 9 ىقشمدلاةءرز يلأو ميحدو رامج نب ماشه نم ثيدحلا اهب عمسف © < نيتئامو ا

 ااا مرارا تایطا ا رر هللا ا نه هل ىبأو
 ظفاحلا جرخأو 6 امهريغ قلخو ليعاعسإالا ركب وبأو يناربطلا .هتع يورو
 هلا لاح شا رر ا E حا عفا ملك قود رو طيتم»
 ضرأالاو تاومسلا رطف .يذلل يهجو تهجو : لوقي ةالصلا حتتفي ملسو هيلع
 يبردنأ < تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ مهلا < نيك رشملا نم انأ امو السم اقينح
 « تنأ الإ بونذلا رفغي ال« امي يلونذ  يلرفغاف ينذب تفرتعا <« كدبع انأو

 ا او كيبل « تنأ الإ اهئيس ينعأ فرصي ال هنإف اهئيس ينع فرمصاو
 < او کاما كل كنم ىجنم ال < كيلإو كب انأو « كيدي يف
 عكر اذإف < لسو هيلع هللا ىل هللا. لوسر أرق مث “كيلا بوتأ م كرفنتسأو

 يبعم عشخ « يير تنأوء تنمآ كبو «تملسأ كلو < تعكر كلل. مهللا : لاق
 : لاقو هسأر عفر م« نيللعلا بر هلل يدق هب تلقتسا امو يمظعو يو يرصبو
 تعشامءلهو ضر الا ءلمو ء .امملا*لم دملا كل انيروبللا : :لوقي م < هدم نم هلام

 كبو تدحس كل مهلا : لاقو سو هيلع هللا يلص هللا لوشر ا ٴيش نم

 هرضبو هععم قشو هقلخ يذل يبجو دحس « ير تنأ اا كيلإو تنمآ

 ا ققيلاوجلا ناك : يدادغبلا بيطخلا لاق * نيقلاحلا نسحأ هللا كرايتف

 اوبالاو ا < تابث هلا ظافحلا ا ناکو ٤ زاوه 'الا لهأ نم نادبعب

 0 نم ةعامج هيلع أرق ةو ٤ اهب ثدحو دادغب مدقو «ءابرغلا نم ةعامج هنع يورو

EGيرافس او ينطو يف ةعبرأ ثيدحلا ةمئ أن م تيأر : لوقي ظفاحلا يلع  > 

 نمحرلا دبع وب او ٠ بلاط يا نب مهاربإو قاحسإ نب دمحم روباسينب مهنم نانثا



 ببال ۸۸

 امو ٠٠ ثيدح فلأ ةئام ظفحي نادبع ناكو < زاوهألاب ناذبعو رص يئاسنلا

 (2) ةيردقلاب ينعي نیتفم دلب اينا الول لن « هنم ظفحأ خباشلا نما تيأر

 كنك نا دنع نكد يدنا ناقل ينبدملا نب يلع هلقب ملام ثيدحلا يف تاقل

 ااا ا ةرشع نا ةرصبلا ؛تلخذا :٠ لوقيا ناكو < مالا

 اهعجأ مل نيئيش الإ ثيدحلا باحصأ هعمجي ام تعج : لوقب ناكو « ينايتخسلا

 ا أ ثيدحو « دحأ نع ولعب يدنع نكي مل أطوملا نأل كلام تيدح

 نأ ةريره يبأ نع يدع نب دمحأ ابا ملغ عوزوا#1 ا

 6 يأ ةف لك كذب د لسم لك ىلع قح : لاق لسو و هيلع هللا لص هللا لوسر

 انإو < ةملس نب. رم نب ا ڌم نع نادبع هاورف يدع نبا لاق ٠ 17 لسغيو

 هتيم تناك نكلو « مالا اذه يف اغ2 نا دۇ اکو < يحرسلا داوس نب ورمعوه

 (ظالغأ يدع نبا هل کا بناني ناك هنإف « تاطا٤ لوقت نأ انعنت

 ةنسا هدلومو « مركم کاما ةئامثالثو تس ةنس يفوق ظافل الا ةآوزلأا.يف

 ٤ ةئامثالثو عبس ةنس : ليقو « نانو د و نک انتو ةذغ ا

 تاركا الوخلاو

 ج نسر نباتا نازك سالا را و كلا نب 6 هللا دبع اي

0 

 ىنطقرادلا هنع ىورو ٠ امهزغو وتس أكملي ارز نأ تدا رخ
Ek 2 4ي يسو  

 نب ديلولا نب سابعلا انثدح هنع ينطقرادلا ىوزو < اه ريغو نيفاش نب صفح وبأو

 ارم الوم هليأا نع لسأ نب ديز " نر ؟ةيع انثدح اش ناد اتاقی ازم

 : لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق كالا« نب سنا نع باطحلا نبا

 « هيقف ريغ هقف لماح برف « اهظفح مث « اهاعو م يتلاقم عمس ًادبع هلا رضن

 صالخإ : نمو بلق نييلع لغب ال ثالث < هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو

 طيخي مثءاعد نإف <« نيحانملا ةعاجي ماصتعالاو 3 رومألا ةالو ةحصانمو « لمعلا

 واقر اشا نبأ اتاط نم انب زف نمل اذه : ينطقرادلا لاق <. مهئاززو نم

 نب دم هب درفتو 'نمرلا دبع هنبا هب درفت سنأ نع لسأ نب ديز هللا دبع وبأ

 هنع اتك و < سيدع نبا انيلع مدق؛ : يطقرادلا لاق« نمحرلا دبع نع يعش

 : ديعس نب ينغلا دبع لاقو < اذيأ نيرشعو فين ةن ينو < ةرشع نامت ةن ي

 *انخويش وتار ريغ هنع انثدح ةددشم اهتحت نم ةدحاوب ةمحعم ءابلاب سدع



 54 رک اسع نبا خيران

 يراخبلا 3 يخلبلا سابا 4 ميلا نب حا Ê ¥ الد د

 نع شفخأألا نوراه ىلع :معاع نبأ فرحي قشمدب ارق 4[ةبل نبك فيلا يزل

 ۰ فمنك ناوک« ذنبا

 < اند ٹکا +٠ ین لها نم يدحبلا د 13 اا نبع 0

 [سولج انك : لاق ةمارك نب ةطير يبأ نع يبعشلا نع يلع .يلأ نب يلع .نع یورو
 ا ندري الو ۶| لاغر ربحا نتجنب الز لاقف, لسو هيلع مشا لبس نزلا ينج
 يم ت ال : رفس موقل لاقو < ةمالسلاو جب رلا نوبحت متنك نإ

 ظفاحلاهاورو ٠ يناجزوجلاو يبالودلاو هدنم نباو ظفاحلا هقيرط نم هاور ٠ ملا

 ملا هذه نم لالج مكديحصي ال : رفس موقل لاق ظفلب هقيرط نم يناربطلاو

 1 منك نإ 3 “الاس ندري الو < ةلاض كدحأ نمضي الو < لاوضلا ينعي

 رخ الا مويلاو هللاب نونمؤت متتك نإ سانلا نم, 6-0-0 الو < ةمالسلاو 34

 ةرعاش الو رعاش الو n E RF اک الو ةرحانس . الوپ یاس
 «امسلا ىلإ هب ثعبي امإف هدابع نم ًادحأ هب بذعي نأ هللا ديري باذع لک نإو

 يتمهبلاو ظفاحلا جرخأو × ليص الا يف وأ ناك ايشع هللا ةيصعم نع عابمأف « ايندلا
 يف يفاع مهلا : وعدي. ناك ملسو هيلع هللا ىلص ينا نأ, رم نبا ىلإ هديب هنع

 لعجاو < يلم ر يخب يل متخاو < كتعاط يف يل لجأ ضقاو« كتمحر يف ينلخدأو « كتردق

 ٠ جي رج نبا نع ىور اذإ هثيدج ىلع م ا عباقي ال :يليقعلا لاق * ةنجلا هباوث

 كرابملا نبا لئس :!لاق + ثذحي ,ىتشمد ۽ دمحأ نب € هللا دع 0

 ٠ انرباك أ دنع ملکیت نأ ان د لاق سلا ةيببع نب نافشو

 دم نب مامت نع ىور ٭ يريبزلا دم وب أ دمحأ نب 6 هللا دبع 6

 نمام : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر' لاق : لاق ةريره يبأ ىلإ ةدنسب ؛يزارلا

 ٠ هيلع درو هفرع الإ هيلع ایف ايندلا ىف هفرعي ناك ربقب ري لجر

*Xلزاف قشمد مدق .٠ ينوصلا يسلابلا دمع وبأ دحأ نب 3 هللا دبع  

 IES 2 ةئابشزرأو_ةرمشعت عمت ر ةف ر( الا )ا ]ا ةريفدب

 5 : هسفنل رالا نبا اندشنأ :لاق

 يبسحو م يتااصويف تاي

 ماوه. يف ةليسولاو ىعيفش

e 



 ببذل 4
 مرظن ذإ قرافي ال مرغ ' انيلع فطع کدادو نيف

 مطب دق ذإ انلد رثكنو ماوس نع ضر نوک لر

 دجسم مامإ بدؤملا دمت وبأ هس نب هللا دبع نب ميهاربإ نب نيل نالا

 لوم تما هن ةذابع نب دعت نع هقيرط نم ظقاطا جرخأ ٭ تدع ناك٠ م

 EE لو تنام 5 ىلع ناك رذن يف اسو هيلع هللا يلد هللا

 : يناتكلاناق « ةقث مجرتملا ناك : داد اركب وبأ لاق *< اضيأ سابع نبا نع اورو

 ٠ ةئاعبرأو نيرشعو ىدحإ ةنس يفوت ٠ ةناتخا نم تيدا نكي لو هنم تعم

 يدونيدلا يلع وب أ راد نب يلعرب مهاربإ نب دم نب مهاربإ نب 36 هللا دبع 4
 لاق : لاق سنأ ىلإ هدنسب هنع رباص نبا نع ظفاحلا يوز * اندم ناك

 انأف هيف اه ذخأو هملعو نآرقلا ري مااا د كو دلك كوسا وكف

 ٠ قشمدب ةئاهسمخو نيتنثا ةنس مجرتملا يفوت ٠ ةنجلا ىلإ ليلدوا قئاس هل
 * طفاحلا يناجرجلا ينوب آلا فسوب نب ميهازبإ نب 36 هللا دبع 6

 اهريغو قشمدب عو « عمجل و > عسوأف ثيدحلا بلط يف فاط

 هدنسب جرخأو ب اھو eT ظفاحلا معن وبأ هنع یورو

 هب عفتني ال ملغ نإ : لسو ةيلع هللا ىلص هللا لر لا لاق ةريره يبأ ىلإ

 ا و مجرتملا ىورو د هلا ليبس يف قفني ال زاکک

 رظتنأ وأ لمؤأ 'اذاف اهتزح وأ نيناثلا تغلب

 رصبلالكو ياظع تقرو ٠ ينببلبأف تونسلا اط
 بكفي ام :نينانثلا» وذو ٠ يدلوم نم نيالا ينامأ

 نيسم ةنس دادغب ىلإ ينودنب الا جرخ < يروباستلا هللا دبع نب دمت لاق
 هس انکو ا بلاد نكمل تا نأ ىلإ اهنم جرخي ملو انكسف ةئامثالثو

 « ”اللقتم ًادهاز اندم ناك : يئاقربلا لاقو ٠ رضمو ماشلاب يدع نبا قيفرو

 مهيف ثيدحلا باحصا : لاقف كلذيف هل ليقف <« درفنم دحاو ريغ ثدحي ۾

 لاقو ٠ كلذ ىلع ربصأ ال انأو اوثدجت عايسلل اوعمتجا اذإإف 6 بدأ ءوس

 دادغبب ثدح « نومأملا ةقثلا دهازاا وه : ناجرج ج خيرات يف يمبسلا ةزمح

 هيلع يشي يليعامسوالا ناكو < رمصمو ماشلاو قارعلا لمآ نم ةعاج نع ناجرجو
 : بطلا لاقو + ةئامالثو نيعسو عبس وأ قاع دل دادغبب ينوتو < ًاريغك



 3 ركاسع نبا خيرات
 ٤ ثيدحلا يف نيلاحرلا دحأ ينودنب آلا ناكو © ناجرج ىرث نم. ةير نودنبأ
 ء العلا 1 انل لاقو < ةلودم عومحو < ةفنصم شک هلو < ايث ةقث تاكو

 ادا رسام لإ دب را لالا کو اع دای ا ا د لارا
 ح رطيل ينالقابلا ىلإ E Os قرار لملك ES 4 لإ عفد

 نم حدقلا يف عقو ا ينالقابلا ىقلأ الف < كلذ تاعفف ءالقابلا ءا 3
 هففرت ىتح اذه رادقم ام كحيو : هل تلقف اهعفر لإ ردابف ثالث وأ ناتن ءالقابلا

 رسكلا هل لبأ ىتح اًقناد ربش لك يف "ييطعي عنيشلا اذه :::لاقف 9: حدقلا نم
 ءايشأ فصي يناقرلا لمجو < آملا عم ءالفابلا هيلإ مفدأ فيكف « ةبايلا
 ا نی < لوفي ناك و دخلا يف ًادنس ناك: لاقو < هدهزو هللقت نم

 لخديف رادلا باب ىلع مهسلحأ ةبلطلا هاتأ اذإف « 'يش هقلخ يف ناک و« يخويش
 يف ا ناو 4 وفل رش الا لكي جرش ادا ا هئادختفاة اد جا ول يلم

 ٠ هدهزو هحالصو هتقث عم ةياورلا

 اک لارض نخأ هنأ ا يخركلا ب هاربا نب € هللا دبع *%

 اا فطاتف ايف هفطعتسي ةعقر ريزولا يل 1 لكي هريس مطولا

 ديراب برا یاو
 يليحنمركفلا فيطل ينع باغ دق ٠ احرطء توملا تارمت يف تلزام

 يلجأ يدب نم يتايح تبلتسا ىتح يب كفطلب ىعست اًبئاد لزت لف

*Xن هلا دبع لاقيو« يبأ نب € هللا دبع  OE AEAنب هلا  

 يبأ وب راحتلا نبل كلام نب منغ نب كلام نب داوس نب ديز نب سيق نب ور
 لسو هيلع هللا یلص الر تسلم ٠.١ تا قت اع هاتر ای مآ نبا
 : ليقو < سدقملا تدب نك ناكو ٠ اثيدح هنع یورو نيتلبقلل هعم ىلصو

 ظفاحلا جرخأو #37 0 باب ةربقم يف اب هربق نإو < قشمالب“ تنام هنإ

 ءاود ايعيفاتوتسلاو:اندلا : لسو هيلع هللا يلص هللا لرلرا لاف 5: لاق هنيا ةدنس

 نواف ټونسلاو انسلاب 28 : ظفلب ثيدملا ظفاحلا جرخأو ٠ ایک نم

 : لاق 2 ماسلا امو هللا لوسراي : اولاق « ماسلا الإ ء اد لك نم ءافش اهيف

 « يربلا نوكلا وه : ليقو < لسملا وه : ليقف تونسلا ين فلتخاو ٠ توما
 نلف کرا وكلام يف ناقل تودنلا معراج ورال ليقو



 يندم 4۲

 نم بیرغ ثیدح اذه : هدنما نبا: لاق < نعسلا علم ادو طوال جراف نعش

 وا تشل ةا ظفاحلا تنا دقو * ةلبع يأ نب معاربإ ثيدح

RL2ص ةاقايأ نب مهاربإ تبثأو « ةددعتم  

 ٭ يرذعلا قورسم نب ليعامسإ نب قاحسإ نب 2 هللا دبع 4

 لاق : لاق عقسألا نب ةلثاو نع طايلا فورعم نع هيلإ ماقد ظفاحلا دنسأ

 نوعبذأ هل رفغ عبرأألا ريرسلا باوجي لمح نم : اسو هيلع هل هللا یلص هللا لوسر

EAةراس يبا نب يلع قيرط نم ريغصلا همحعم يف يناربطلا هاءر : لولا  

 : اعوفرعةلثاو نع فورعم انربخأ : لاق هيلإ يدعنباو ظفاملا دنسأو ٠ ( فيعضوهو

 نفدت تح سلجو ري

 ٠ نجا نم لقلب افلا موي هنازيم قابلا ا ناطاريق هل بک

 يلصوملا جرفلا وأ يلع نبل نمنع اور يلع نب دعسأ نب د6 هللا دبع عي

 + نس عاشوا« لاضاف:ييدأ ٤ ناغدلا ناب كورلا يفاشلا هيقفلا

 رسلااياوز عبرأب ذخأي یتح س و ٤ اهمامأ ىشمو ةزانج دبش ث نم

 قشمد مدق

 ٠ ةسود ىلإ! .ةدرتي ناكو < نورصع يبأ نب زضن يأ .هلقفلا ةبحص فيتا

 بدن مث < يدحاولل ريسفتلا يف طيسولاو م حيحص ينم عمو ظفاحلا لاق

 و < صمح ةسردم يف سيردتلل

 نيدلا رون لداعلا كلملا حدي يبرغملا نابلس نب ركااش رسلا وبأ هل يندشنأو

 : يهو دا RISE نصح تحن هللا | مط لع تيدي يلا يلا ةندالإ بيقع

 لق نه هوزاخا ام :كل 59 لبذلا انقلا فارطأو ىفاوملا_ىلظ

 لحتتم ريغ سابو مزغو نع ٠آ هلواحت. ام فا كل لفك

 ليحلاب داسآلا رسؤت دق لتخلاب بلس نم هولا ام كبيعب امو

 « .هنعاهبيك أ ملو هرعشا نم ءا يغش

 عزج ىلإ اتبج اودلخأ اهإو
 مكتلفغ هللا دارأو اوظقيتساو

 ممأ نم يذاملا الف“ كوتأ يح

 ةرتوم ريغ يسقو ال ايف
 رفظ الو بان ال ثيللا عمي ام

 دقو روقصلا دسألا بكر دقو اله

 ةيفاص لابرسلا ةيفاض لك يف

 لبق نم شيجلاب مهل نكي مل ذإ
 لذألا يف موتحملا ردقلا دفع

 لجت قهزم نم تبتك ابظلا الو
 لمهلا عم ىعرت ةيراع ليللاو

 لعو نمو رفع نم هيلاوح اب
 لس ألا نم تاباغ تحت ابظلا اولس

 لبنلاب فذخلا ايف لبنلاب فذقلل
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 ا مهضرأ يف قرف ا

 ا ماقإو
 كركم ماني ام ذاا إلا يب

 e باخ یا عج امو

 مج الب هار a 00 مياس

 اهسراوف ىدرا دق لیلا زا له

 هبل اسك" اوك" رم حمرلا بلاس مآ

 امو .لاكلا نيع مهتباصا شبح

 مو ةوسأ فريدح موب مهل

 هن وها دنع برضب کیت

 ES اند الأ درر عنا لام

 لزت مل داوطأألاو لفام فيسلاك

 لظلم تور ندا يون یتا
 لطب .ىوس ایف يرتام ةدلبو

 نبج نم فرطلا اوفك .نيلوملل لق

 ولو ةاحنلا تثوغبت لبسلا متبلط

 ڪڪ لف أ
0 

 مكنئانك لغفت لو نيقراسم

 ةقراط لبنلا .لبوب عقرط الو

 هلفاحح تلو دقو ًادرف ماقف

 هدبشا | لخلا ثول ىل .اقبنشم| يف

 دقو نانجلا تو هدحو ېدعلا طسو

 حلوو ةومتملسا

 ثرتكم ريغ ًاديور. مع دوعب
 هنقيت ر٭ مهلإ ادق دادزي

 أ 9 نم ير ناك ام

 قا لدا 1 نودع ف یاب

 ةافاغ دسألا .اضآ ر نیح :لكام

 لح لع ىفدألا ماصقأ سوو

 لجخ قثاو نم كلو مب 56

 اورا ناننإ لك ف 00

 لفسلاو . عابتألاو لذارألا ريغ
 لاطاف مضلل زكر نقلا

 لوظلاو لكتشلا يف اهذخا . لاغم

 لقشعم نك نم ةرئاد برحلاو

 لمتكم ريغ الإ نيعلا نم واخي

 لی ماع یف لالا ديجي
 لللطاک جارد لاو ضيبلاك ضيبلا

 لمعلا يف صالخالاو لوقلا يف قدصلاب

 لفت لاد تكرر ام نجار

 لاظ نم لالظرالل باجنأو لظال
 للطب قرش اه هذ توم انوانو

 لجخ نم فرطلا اوضغو ءاقللا دنع

 لبج ىلإ مدل مككلي مفا
 لخير درطلا ااغ ول ر ةيئنب

 لدت مل ضيبلاو ذبتنت مل رمسلاو

 للقلا يف كابس الأ تقلعت الو

 لجر لفحج ين هفت نم ناكف
 الخراب قدس نم ماند ال تر

 لجولا نم دعب ىلع بولق تراط

réلفتح ريغ مهيف رك دقو  

 لج ألا نم يمحي ال رخأتلا نأ

 لش فز را کیا مآ و
 ليلا ىدضلا» ,تابثو ارب اال

 لللشلا وذ, نشطبلاديدشلا بيضي الو
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 لوألا كنايأ كي . كناعأ اك

 بلدي الب مهتم دلب نم تزحو

 لطب ىرق. نم يفاوعلا تيرق کو

 لدجنم محل نه ةا ككاو

 ةعمزم تن ايف“ :كنوعإ . هللاو
 ضوعالب اكل ممل تكتام دق ک
 كلم .ىلط نم يلاوعلا تيقس كو

 ةدروم رحنلا ديرو نم رمسأو

 مز هتيفعا دق كفيس ديضح

 ضرغ نع نادفألا كعبس تنال

 ا نجد نم راالاو
 ا. كم مايو قشمذ ىتَس

 ةيش هل لاثهص مدا لک نه

 ةعضرب يلا نينح لازؤي الو

 اريل يلق هبح ىضق اف

 اتوب لانا نع تيلست الو
11 

 تيشح یظ يغام اهرابنأ ن اک

 اهتيؤرب ٍقاوشأ ' هللا قس“ الف

 اهلطاع تلا ىلح نیع 4 ا

 هل نزلا بوض ضرألا يف كاحو
 م 1

 ةكحاضأ رونا ةي كال ور
 تامتك ادق ابر امر خودلاو

 ماما قرو اهل ينغت يوشن

 اداس اک ريضغلاف نيرشلا اخ امنع
 تصقردق ناصغألاو رهنلا قفطو

 اهدئالق ىهوأ اهبضقر مناك

 ةحابيد اهفوذم عه عدي

 انيقات لجأ يع الا للعأَو

 تدشو هلثم نضغ نصغلا لباقو

 تحرتقا ام عامسأللو ظاحلاف

 تنث مارغلا طرف نع ةيزعلا اذإ

 لطي مل فيسلاب هدبع لطي م وا
 لمأ نع مايأألا كدب تنث الو

 ايدا ار ا2 اسا وطال

 اهدبيو ًاروط اهرتسي ءآرص
 ا اا ی قتلا ل

 ادال يدو هبخن ېضق الو

 اهيراج راج يتابم تالف

 اهيشاوح يف نيل نم رجانخ

 امدقف دعب “يش ينبع قار نإ

 اههراع قاروألا يستكاو الكم
 اهدسيو هيداوغب اهريني

E ENI 

 اهيكبت' يملا نم نيع تاب ذإ
 اتار , تاش ا احا ابان

 اه اولا كير اوا

E ۹ LH 

 هنا هقطقتف

 اهيلآآل ٠ تلاثئاف مظنلا اهباخو

 ايقاوس تراح دق ل>نلا نيعأألاو

 ناف ااف ...١١ اليعكافأ

 اهمذاش تاوض وأ اهنذاش هجو نم
1 

 ا نصغ 2 ىقت ابق

 ردب
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 هظحاوب ايلا اا اذإبا مر

 ايهناج روحملا هفرط ةيانج

 تعرش ارك حخ ساكلا لبقب
EE 

 ا ید و رو
 ةرغاض  سهشلا درت حد ءا

 ةيحان لك يف اهب رودبلا ىرت
 ىنج لينل اهانززه نوضغلا اذإ

 ةعناي ءاملا لثم ءآرفص لك نم

 ابك ا دنع واحت معطلا ةذيذل

 يتركاذأ دعب ىلع يرعش تيل اي
 مدعب دعب دجو ثرداحأ يدنع
 متن هل يدنع بحاض اهب يلك

 ينبحاصف راتخم ريغ ٠ هتقراف

 تعطقنافبرقلادعب ب تكتلاب تيضر
 بج الف لصف يذ ريغ ينلع نإ

 لغز امو اغ هابل

 يتمدقت ام' دجي دج اک ول

 يبدأ لع زاع نم يلوم يف اه

 انيل ع رتا را( قا

 ایف ام هتساقف هيف 311 يف

 دانیم ا ١

 اهيناغم سب تفرع الو اسأب

 اهيحاون يف وج يدبتو انع
 اهيديأ رهزلا موجنللا ةدودم

 اتا اقدح اكلك تراک

 ابيظلت يف زان رج الاخت

 انار ذل لق رولا هلي
 امسان ارهدلا لوط تسل ةباطع
 اهيورت نيعلاو اهدحجأ لظأ
 اهيل ا عقلك

 اهينحأو ييف هنم ةبابص

 اهيشاوح يف مالس تيضر ىتح
 اهباه لیلا تاقباس ىلع ومسي

 ابيلاع وهو ًارون بك اوكلا ىنخأ
 اهيعاش يع ترمصق ةبادع

 اهيلهأو اينذلا لع راع كاذ لب
 نم نميلا حاضوب فورعملا لالك دبع نب ليعامسإ نب 36 هللا دبع 6

 نميلا حاضوب بقل «نالوخ ل 1 نم نمحرلا دبع هجا نإ لاقيو < ءآعنص لهأ
 بضم لاق < هدفر نحف كلملا دبع نب يللا لع قشمد مدق هنإ ليق < هلا
 * امتع يف لاقف اهيلعالزانناكو < قشمدب يقم حاضولا ؛ نينبلا مأ تضرم هللا دبع نبا

 الع حسا ی دلو ان ناال مکن ماتح
 ريصل 3ك ناکف هتبحأو اا نيريغص نينلا مأو ود 5 هكق مجرما ناکو

 لاج هغلبف دياولا جحف 0 ءالبلا اهب لاظف هنع تبححا تغلب اذإ

 ديلولا بمثل تنل 5 : لاق « ماشلا ىلإ هعم ابلقنون اهجوزنق اهبدأو نينبلا مأ

 ىتح « اهنع
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 اهب لزب لف.« ارفص ةيراج موب ىأر ىتح ةليح دجي ال موي لك يف كلملا دبع نبا
 نع لآست كنإ:: تلاقف 9 نينبلا مأ نيفرعت له 2 ا

 لإ : تلاق « اهيتربخا ول يعضومب رسنل اهنإو ي ةنبال اهنإ : لاقف < يتالوم

 مل: تلاق 2 ود يحوأ كليو : تلاقف نيببلا 0 ايقأف « 0¥ تشو 4 رخ

 كااجحافا“ كال لابمجالاا ع دار نلف يلوسر كتاب ىي كناكم نكمل لوق تلاق

 ابعم دعتف هتجرخأ للا ىتح « س اهديك انكف قودنص يف هتاخدأ ا

 كللا دبعاني_ بيلولل موب يدهأفب 4 قودتملا يف هتلخدأ بيقر نيع تفاخ اذإو

 : اهلا لقو نينبلا مأ. ىلإ هب !ضماو رهو لا اذه, دخن“: همدخن ضعبل لاقف كرد

 ناذئتسا ريغ نم مداخلا لخدف < كيلإ هب هجوفا نيدمؤملا ريمأ ىلإ اذه يدهأ

 مداخبا ىدأت هلخدف قودنصلا ىلإ ردابف « نينبلا مأ رعشت مو هحملف < اهم حاضوو

 امو كل مأ ال : تااقف. 1ر ةرهوملا اذه نم يل يه: لاقو « اهيلإ ةلاسرلا

 فصوو ربا هربخأف ديلولا ءاجل < قدح اهيلع وهو جرخف 9 اذهب تنأ عنصت

 ا دل ولا ضم م < كل مأ ال تبذك: NE هيل اريد قلا

 كلذ ىلع ساج یتح ءاخ « دادع قيدانص هيفو تيباا كلذ يف يو اهيلع لخدف

 نم اقودنص يلا يه نيببلا مأ يب :.امل لاقف .مداملا هل ضو. يذلا قودنصلا

 ريغ ديرأ ام :: لاقف. <. كل اأو يه نينمؤللا نيمأ اي : ,تلاقف 2:هذه كقيدانص

 : لاق« «اسنلا رومأ نم ايش هيف نإ نينمؤملا ريمأ اي : تلاق < يت يذلا اذه

 ري قاف د لن دبا ريال كلل وع تسلا را

 دق قودنصلا اهيأ اي : لاقو هدا عضو ءا افلبف ارفح اذإ ىتح رب

 اف بنك ناكنإو« كرث ااو كار انو كف اق نكن إف < "يش كنع انغلب

 رداد كورا يل يقلأف هب رمأ م« جرح بشخ نم قودنص نفدا يف انيلع

 دجوت نينبلا مأ تناكف « بارتلا عي هيلع مطو هقوف ناكملا كلذ يف فذقف مداخلاب

 لاقو < ةتيم اجو ىلع ةبوبكم موي هيف تدجو نأ ىلإ كبت ناكملا كلذ يف

 ن ال جاطم الرف نرم منا الي اط لاڪ نب لس
 اص الوب ادال ملا لاف تکا کناریج زاب

 رئاط ٠ باو . ينإف تاق اننود نم بابلا نإف تلاق

 رئاغ لجر انابألا ١ تتإ . :٠ /اترادا نجلتاال الأ



 a رك اسعنبا خيرات
 رهاظ  هقوف يلف تلق انن ود نم رصقلا نإف تلاق

 راب | کرم یکی قار اودا نب بالا فاذا علان

 ردام جاس ياف لك اننود نم رحبلا نإف تلاق

 داغ مذا كو ی تلك باترن شا ماسلا تلق
 رماسلا عجم ام اذإ تئاف (9) ايعا ت تنك نإف تلاق

 احل ان ا یدال رت الع اغقساف

 « ءاصقتسالا اذه ىلإ جوحأ امل اننامز يف رعألا اذه لئاق ناكل : نومألا لاق
 رعشلاباذهو : يناتتنجسلا لاق < هل بيسي ىتح لوخدلا ىوه هنأ لي نأ نك

 « هقشعت نيدبلا م أ تناك و« حو سانلا ن كا نع نا لا + مأ يف حاضولا هلاق

 واس ا ناورم نب كلم لا دبع تنب ةمطاف يف نديلا حاضو لاقو

 ا ا ةا كتالطا تخار 11 اهدك م ااا ةنلكلا | توب

 ايلحأا ساق ونک كا رج, , «ترشاتو اک ایی خج ر
 يف هنفدو نميلا حاضو لدق ديلولا نال أطخ يدنع اذهو : يك_ وكلا يلع وبأ لاق
 هليل يع محارب نب فسوي لاقو * هيف ناک قودنص عم رب

 : نميلا حاضو رعش 0 نك « ءارعشلا نم ةدع رعش يف ةعنص يدها تنب

 ا لل یی مر اقلاع لال طن ناسخ كرات

 امابعاالاو لات دلار قرافيادق أ ليطراب بيرثلا لجرلا انيارجلو
 اما قرد نا رغد [ىلعلا ا, ٠ ةر نانا دل يحصر دق

 : هل ةبيتق نبا دشن او

 لکا كراقت م یک تلال لما ولاعاد  ےاکنا كن ام

 لمألا ىهتنم نود لماال ضرتعم لازت تإ ام توم اي

SSE A HES AEE EE IE, 

 للزلاو راغعلا موب كيحنت ًامدق ذختاو شرعلا يذل لص

 : حاضول دشني ًاعفانإ تعم: يعصألا لاق

 كاملا حاضو رعش اولاقف سانلا كحض

 تالحلجي طلخ دق اقا كرما عدلات

 : سيقلا ٴورما لاق اک تاکر لا عاتجال طلخ نكس امنإو مسمسلا نالجلجلا



۰ 

 بيده ۹۸

 لغاو الوفا: نرم اإ ١ .ةاهقسششم  يغا مش أ مويلاف
 كنب نبا قورا ل دمع اد را نب ليعامسإ نب 36 هللا دبع 9غ

 لذفأ ناك لمل نم اياب لت نم :' لاق هنأ يعازوألا نع ىور ٭ يعازوألا

 ناك نأ دق نإ نا یورو ٭ هليل ماقيو هراہن ماصي لوح. ةدابع نم

 ? ترفغ اياطخو تلبقت مكلامعأ نأ مربخي ربع کاتا له هللا دابعاي : لوقي

 نوعلزت اک لا کاب ابا( نوع ر ؟ اإ مكن ادع مک انقلَخ املا حقا )

 ٠ هيصاعم نمنوتأت امم هللا باذعنم اوقفشأ كلذ كف < هتعاط نم نوت أت اع هللا 5 ةمحر

 ا E يليدلا ليعاممإ نب 6 هللا دبع 6

 عفري سو هيلع هللا یلص هللا 0 لاق ثريوخلا نب كلام نع هقيرط نم

 هيدي عفريو عوک رال ربك اذإ هيدي عفريو < ةالصلا حاتتفال ربك اذإ هيدي

 ۰ هدم نأ هللا مس : لاق اذإ

 ضعبب لصتاو قشمد نكس يعبات ٠ ينيدملا سنأ نب 36 هللا دبع
 دص يفدملا يئاسنلا راسي نب ليعامسإ ناكو > ًاريخ منم باَضأو ةيمأ يتب ءافاخ

 : هوحهي لاقف « یش هظعب مف هحدمو ةئيدملا نم هدصقف هل

 سنا نبااي انيسح انرز الو الحر نسح ىلإ ام كرمعا

 اهنع هللا يفغر نيسحلاو نسحلا ينعي

 سخي ريغ مهنم ظحلا نسحب طف امهدبعل ادع الو
 ی

 E يف ابفم اسا ةلدنج بض نكلو

 ادار نول نولت انتجاجي :اقو هانت ارا

 سرضب ترض ًابرطقم لظو 2 فرعل جلبنم ريغ ضرعأو

 یک ایا عالما عاام ج اک أن ھل اا

 فن لتق يف يرن نأ ةفاخم 6 انق نأ ملا ناک

 ملاظ نب نامنلا نب ورک نالا اذيعلا# ل 6 هللا دبع 6

 دفوو * ةيواعمو ايلع عمت « *آوکلانیاب ف ةورعملا يركشيلا ءاوكلا وبأ كلام نبا

 ممرمأأو قشمد رود نم اراد مهن أف ةيواعم لع ةعامج م واكو ع
 مم اهييف « هيف نوثدحتيو هيلإ نوجرخي دحسم رادلا يف ناكو“ اهنم اوجرخيال نأ

 « ةنتفلا نم مكل ريخ اذه : لاقف ميبلإ لخد ؟ىتح ةيواعم لبقأ ذإ نوئدحتي



 4۹ رکاسع نبا خيرات

 امأ : وكلا نبا هل لاقف نيترم مدشن غ اوتكسف 9 انأ لجر يأ هللا ل
 « ىرثلا ا ا بيرق« ة ا قيض ايندلا عساو كنإف هللا انتدشن ذإ

 مز زئاوجب ممل ا الف ٤ایف لقي 2 < تا كظ رزتلاو ارت تايلظلا لعت

 لاق همالكن م غرف امل ءآوكتلا نبا نأ فيس ةياور ينو ٠ ةفوكلا ىلا مثدر»

 « انييم ًارذع الو« ًاديادس مطعم ىزأ ام هللاو < قملا نمالإ اوتؤت مل : ةيواعم هل

 اولوقو اومنضا < مهقنحأال ةعضتض اي كنإو : ةعصعصل لاق مك ةوقا الو املح الو
 ةيضعماالإ اكمل لح يق pt ءا رمأ نم ایش اوعدت مل ام تئشام

 ةالصلا نودي مو دعب مارف EY 1 منا منيو اننيب اننيب امف اهأف « هللا

 نإ :لاقف < (ضعب يرقي ميضعبو a مهيلع لخدف « ةعاجلا يضاق عم نودعقيو

 « ماش ثيح 6 ةيلخاجلا رمأ ىلإ عازنلا نم يلع هب متمدق امن تلل اذه يف
 متيقش اهومزلت ملا نإو < مهنود كلذب دعم اج م 55 نإ ك اوملعاو

 ءاوكلا نبا اي : ا مارنا راو الخ اورضت لو مهنود كلذب

 روغلا ديعب < ةبيدبلا بيط < ىعرملا ريغك ىرثلا ديس : لاقق 8 انأ لجر يأ

 Er كف اكذيف 6 مالسرالا ناكرأ نم نكر < إلا كيلع بلاغلا

J0 كباعمأ لضفأ نم كنف < راصمألا لهأ نم ثادحألا لا نع  

 صرحا مهف ةنيدملا لحأ امأو <« مهتفرعو ينوركنأف مهتبتاكو ينوبتاک : لاقف

 مناف ةفوكلا لخأ نم ثادحأألا لحأ امأو « هنع هزجعأو رشلا ىلع ةمألا

 منوف ق ةرصبلا لأ نم ثادحألا لهأ امأو < ريبكلا هبكرأو ريغض يف سانلا ر ظا

 ىفوأ 0 لهأ نم تادحألا ا امأو ‹ ىتش نوردصيو يج نودرب

 سانلا عوطأف ماشلا لها نم ثادح لإ لما ا <« ةمادن هعرضأو رشب سانلا

 ءاوكلا نبا نأ ةعيبر نب يلع نع ظفاحلا يورو ٠ مهمونملا هاصعأو مدشرا

 ? ( ارو تلال ) انف : لاق « « حبرلا : لاق ٣ ( ًاوُرَذ تاَيِراَذْلا )ام ايلع لأس

 تامسقمْلا )اف : لاق  نفسلا لاق 9 ( رسي تاّيراحلا )اف : لاق « باحسلا « لاق

 + لجوا وعاهللا لاق : لاق # رخقلا يف ةمطالا هذه م : لاق « ةكتالملا لاق ( را

 EEA اراب CONE لنا IT نیا راپنلاو ا ڭعجو)

E E SAHEكاوقب تیک ب مز اک ادا را  

 يلوم نف : لاق « هللا :لاق ف سانلا بر نم ءاوكلا نيا اي 2 تنعتول كم أ كلكن



 ثيم 8

 نيررفاكللا ناو .اونم | نيوللا ىل ؤم هللا ) تبذك : لاق «؛هللا : لاق © سانلا
 يلع نم انقفاو : لاق يلالحلا ةربش نب لازنلا نع هيأ جرخأو . 0 ال

 : لاقف « كسفن نع اندح : هل انلقف < حازم سفت بيط موب تاذ بلاط يأ نبا

 O ) دف كبر َو ةمعلا 1 1: لوقيدللا نإ: اهلقف « ةيكازتلا نع هللا ى مذ دق

 e حااوإلا تحت نإو « أدتبأف ت 0 ئمغأف لادي ازيمأ تكل

 ١: لاق <«( كيلا تاذ ءامسلا )ام: هل لاقف ءآوكلا نبا ماقف < يولس

 “) رادیو 00 ا وت نعاانريخأف لاق < نجلا قالا تاذ

 : لاق a يف يتلا ةرحلا نع انربخأف : لاق < موي ییز م : لاق

 انربخاف : لاق < حون موق ىلع رسما ءاملا اهنع هللا بص يتلا ءامسلا باوبا يه

 < ناطيشلا حرق 'نإف حزق سوق لقت ال كمأ كتاكن : لاق < حازق سوق نع

 نع ااف: | لاق ةا نشر لهأل نامأ وهو. هللا سوق لق نكلو

 : لجوزع هللا لوق يف وحلا كاذءايع نعلأس ىمعأ :لاق 7 رمقلا يف يذلا داوسلا اذه
 + لاق 2 ةيرتملاور قرشملا نيب ام « نريأق: لاق.“ ( لكلا ةي !انوحمف )

 ءامسلا نيب ک : لاق « بذك را لا موي . ةريسم

 اا : لاق تاک دف هز لاق نم ٤ ةباستسم ةوعد: لاق? ضرألاو

 ا ندا الا نيل مکی لملف ا ل
 نوشيسقلا كتلوأ :أ لاق. 2.( امنا نوئسحي ملأ نوبسحي هو اينذلا واحلا يف

 : هل لاقف < ءارورح لهأ م: ل هتوص اهب يلع دمو ٤ نابحرلاو

 هنکللو < اهتم ًادحاو 4 : لاق < "اكلم مأ ناک ابن 'نينرقلا اذ تيأوفأ
 ىدملا ىلإ هموق اعدو < هحضنف ا حصانو ا ها اا الاصح ًادبع ناك

 ىدملا ىلإ ماعدف نكي نأ هللا ءاغ ام تكف قاطناف ةنرقإ .ىلع هوبرضف

 + روثلا يفرقك نانرق هل نكي مل« نينرقلا اذ يمسف رخ الا هنرق ىلع هوبرضف
 نامزلا تنأ : هل لاقف < ناوخٍالاو نامزلا) يل فص : ءآوكللا نبال ةيواعم لاقو

 هلأسو ٠ تقدص : لاق < ادسف دسفت نإو < احلص حلصت نإف « ناوخرالاو

 ةفوكللا لهأ نع هلأسو « ىتش نوريديو امم نولتاقي : لاقف' ةرصبلا لهأ ,نع ةياغم

 : لاقف ةنيدملا لهأ نع داو 4 ةريبك يف قوا ةرص اف نسال ظنا لا

 ةمقل : لاقف: رصم لعل رع هلأسو < اهيف مزجت أو ةنتنل غلا ىلع ماعلا: ضربا



 ۱ رک اسع نبا خي رأت
 ? لصوملا لهأف : لاق « نيتنيدم نيبةساتك : لاقف ةريزؤللا لهأ نع ل لکا

 عوطأ : لاق + ماشلا لهأف : لاق < ةزرخ لك نم اهيفهةديلو ةدالق : لاق

 تمدق : داملا نب دادش نب هلا دبع لاقو * قلا ماصعأو قولخل سانلا

 :يل تلاق يلع لتوق يلايل قارعلا نم تعجر نيح اهدنع سولج نحن انيبف ةشئاع ىلع

 مهلتق نيدلا موقلا ء ”الؤد نع يتثدح 2 هنع كلأسأ اع يقداص تنأ له هللا دبعاي

 امل ايلع نإ : تلق « مهتدق نع ينئدحف : تلاق < كقدصأ ال يلامو : تلق « يلع
 اولزنف سانلا ءآرق نم فال 1 ةينامث هيلع جرخ نيكحلا كو الاب کوک نا

 : اولاقف < هيلع اوركنأ مهنأ اوأرو « ءارورح اهل ا اعد

 « هللا نيد يف تكل تقلطنا م « هب كاممأو هللا هكا صيق نم تخلسنا

 نذؤم دف ىلا واو هيلع اوبتع ام الع غلب نأ الف < هل الإ كح الو

reءآرق نما تاالتما نأ الف“ نارقلا لمح دق لجر الإ نينمؤملا  

 وا قفطف هيدي نيب يلع هعضوف مظع فحصمب اعد رادلا نانا

 لاتنام نیلام اي ھاران ا نسانلا ةادانق « سانلا ثان فای

 اا: 2, ديرت , اذا, نم اتي ور اع ملكت ن نحو < دادمو قرو هن إف

 فخ ْنِإَو ) : لجرو ةأرعا يف هللا لوقي هللا بات مهنيبد ينيب اوجرخ نيذلا

 مظعأ دع ةمأف الها نم اَمَكَحَو هلهأ نم اک اوي اف امهنيب قاَقْش

 یا( فتك فو( توام تيتاكإ نا لع اويهتو فاراد لجن قمر

 تكف ورکا نی ليوسب اج نيج ,نئيوق ناكل ةد دجل اا لص موب :ةيلعملل للم

 لوسر ي لو نو مكلا ناک دقلا,).:/هبانك يق لوقت هاو اودارأو دارأ ام علصلا نم نم

 سالاد ناو ن خالا ويلا هلل اجلب ناک نمل ةنسح ةوسأ ي 21

 اذإ (ىغغ دعمت كل رن : دادش نبا لاق « رور ل اهأ ىلإ سابع نب 6 دبع

 اذه نإ نآرقلا ةلمح اي : لاقف سانلا بطلا ءآوكلا نبا ماق مركسع انطسوت

 لزن نم اذه « هللا باتك نم هفرعأ انأف هفرعي نكي مل نق سابع نب هللا دبع

 فاك را و ا ىلإ هودرف <( نومصخ موق لب ) هموق يفو هيف

 هفرعن قحب ءاج اذراف « هللا باتك هنعضاوتل هللاو < اولاقف مهوابطخ ماقف : لاق < هلل

 ىلع هوعضاوف < هبحاَض ىلإ ةندرنلو“ هلطابب هنيكسينل لطابي انءاج نئلو © هانعبتا

 مم لبقأف < یراق ميك فال ١ ةعبرأ من عجروفا © مايأ نول اا 2



 اني ۳.

 نم ناک دق : لاقفا مهتيقب ىلإ يلع ثعِبف < يلع لع ميلخدأ تح ءاوكلا نبا
 اوازنيو دم ةمأ للا عمتج تح مثكش ثيح اوفقف متبأر دق ام سانلا او نر

 اولطت وأ اليس اوعطقت م ان انحامر مكيقن نأ مكشيو اننيب < خش ثيح اهيف

 غال هللا نإ )4 دارت لع ترا مكيلإ انذنت دقف كلذ ملعف ناف « امد
 ثعب ام هللاو : تاقف < متلتق دقل داك نبا اي«: ةشئاع يل تلاقف“ .( نينئاخلا

 لهأ اولحتساو < بابح نبا اولتقو < ءامدلا اوكةسو < قب رطلااوغطق ىتح مهلإ
 يش ا4 ٠ تلاق ٤ ناكدقل وه الإ هلإ ال يذلا هللا : تاقف « هلآ: تلاقف <« ةمذلا

 تفقوو هتبأر دق : تلق < يدنلا وذ نولوقي هب نوثدحتي قارعلا ل رهأ نع يغلب

 نم وک أ اف 2 اذه نوفرعت له سانلا اعدف « ىلتقلا يف يلع عم هيلع

 < كلذ الإ فرعي تبني تأي إف « ىلعي نالف يب دجسم يف هتبأر دق : لوقب

 : لوقي هتعمس : تلق 7 قارعلا لهأ عزي اک ا هيلع ماق نيح يلع لوق اف: تلاق

 ءال مبللا : تلق 9 كلذ ريغ لاق هنم تنأ تعج لبف : تلاق « هلوسرو هللا قدص

 هبحعي ايش ىري ال همالك نم ناک هن ! ايلغ هللا حري هلوسرو هادم لكم تااق

 نهشأ ةغس الع ةيرورملا تعصاخ : يرهزلا لاقو ٠ هلوشرو هللا دص: لاقالإ
 DE A نا یدک واف ف

 ٠ (نيليآلا رب او وسلا نعي هلل الإ کلا إل هباحصأو يلع ىلع اولوأتو
 قزق ال هنود نم نوعي ن نيذلاو ES ضع DE ظا لوادر

 الازدي اوحبصأ > ةفوكلاب يلع ت ةموصخو مهتموصخا تلاظف < ( يشب

 عههلإ يلع لسرأو « مهلاتقب عطقف ء ا مهيلع فال ةسمخ مو عهتايارب
 ةعاجلا ىلإ | موعدو مودشانف ا نا 0 نب هللا دبع

 اهيف سرادتن ةدم ىلإ ک ع وعدن انإ مهاإ لسرأ كلذ يلع ىأر الف < مع اوبأف

 ينثا مكسنم اوثعببا : يلع لاقف“ ةليل ةرشع عضب هوداف « حاطصن .انلعل هللا باتك
 هيف سالا عتب هايم ناكم ىلإ انب اوزربا م < مهلثم انم ثعبنو « اًبيقن رشع

 5 دهشتف يلع ماقف <« سانلا ىل ا اوعجرو اولعفف ٤ انححجب ان“ وابظخ ê موقيو

 مكسكلو « « كسلا لجو ةيغل هذه لع مكصرخأ ن رك أ مل يفإاف دعب .امأ : لاق
 يذلا تأ نإ تيش < ناارقلاب.ينومتك ا حو. يلع مقرفتو لاستقلا يف متنهو
 نيل ىلإ رت 51 ) يلع هللا باتك اولوأتي نأ هللا باتك نم موقلا يلع ضرع



 مس کا
 e نكمل ءذ هدم م اوف
 كودي ع ُ eeu e ا ا لإ نوع باتكلا نم اص اوت وأ

2 

 ل :I CE نأ اولاق ماب كلذ ٠ نوضرعم مو ١ ا
E eل ٤ 5 هز وسا ا  

 هللأ لوق يلع اولواتي 0 تيشخو ( نورا OG مينيد يف 0

 a رول ا ا 0 0 ديلا انتقم آل اوثما َنيذَلا اهبأ اي )
 ا

 لاب ايده 2 لذعاود مب ك IS 1 ني ل ام ل 2 زحف ادمعتم

 9 01 ا لا لا J E ( وبكل
 اک قيد فقر + مث هار EK ا 0 واج ا م ا او

 اديري نإ اهلها نم E و ولها نس هير اوذعب اف امهتيب قاقش س

 دق : ايف مكحأ ر تيبأ نإ يل اولوقيف ( امبدنب هللا قفوي احالصإ
 نا باتكلا يف هللا ضرف دق < مهب م د ا هللا ا ا موقلا كاعد

 كاهتناو ماحرألا عطقو ءامدلا كفس هيف يذلا رم لا اذه نم رغصأ ف

 تجف ا نا ا ا نا نم ينوعصاختف مراحملا
 تماق م e تدشخو 1 2 باتکب مكحلا ىلإ تيعد نيح

 ا ءابطخ ماق اوغرف اذإ يتح < يلع هب جتحا يذلا وحنلا يف اوحنف يلع 1

 تلتق ىنح هب لمعلا ىلإ انومتوعدو © كانبجأف هللا باک ىلإ انوّتوعد مکن ؛ اولاقف

 كرمأ يف تككش مث « ماحرألا هيف تعطقو نيفص مويو للا موي لتقلا ةيلع
 نأ الإ هريغ ىلع مويلا تنأو « تكر ت يذلا كرمأ ىلع نحنف « كودع تكحو
 نأ امأ : يلع لاق محلوق نم اوغرف الف < فلس ابق ةلالضلاب كسفن ىلع دهشتو بوتت

 نم تللش وأ < تملسأ ذنم تبترا نوكأ نأ هللا ذاع ةلالضلاب يسفت ىلع دهشأ

 اح انم تكس نکلو ٤ ةلالضلا نم هللا ىذقتتسا ابو هللا مده انب لب ٤ تیدتحا
 ةقماجلا ةتسلاو هیدن ةنسو هللا E اک نأ امهيلع تذخاو « کک 37

 < مكح يلع امل نك كي مل افلاخ نإو < رم الا اذه يلو تنك" العف اذإإف < ةقرفملا ريغ
 لسرأف < ضعب ىلإ مهضعب ذبنف اوقرفت مث < مهءاصتخاو مهلوقو يلع لوق رثكف
 مكظعأ ينم اوعمسا : ةعصعص محل لاقف ةعضغصو سابع نب هللا دبع مهيلإ يلع
 مدلسإلاو هلل رك ذأ موقاي < رشأألا هذه ذم تلاط دق ةموصخلا نوف تالکب
 دم وتا ل وأ متحف دق هللاو مكنإف « نارقلا ا انيس ورکا
 نأ مويلا كانعطأ نإ ىثخن انإ ةعضعص اي : اولاق اا ةروغ هبال اج شاب ةثألا

 ماعلا ةنتف اواجعت نأ مالسرالاو هللا ذأ ينإ موق اي: لاق“ ةلباق ماع نيبن



rêبیده  
 يتلا ةعدبلا ىلإ ماعد يذلا مهسيئر وهو ءاوكلا نبا لاق ٠ لباق ماع ةنتف ةيثخ

 مويلإ مكسأر انأو ىعألا اذه ىلإ مكتوعد ينأ نوملعت عسا موقاي : اهوبکر

 «نيدلا لع قيفش ظعاو اذه نإف « عاطأ نم لوأ انأف : لاق « يلب : اولاق 9 هيف

 فال آ ةسمخ نم بيرق يقبو « يلع ر أ ةغامجا ياخدوا نابم نوا ا5 عض ماقف

 نم pa مراب آ لإ مرلصوأ تح هدانا ودا

 < مهب رم ام لك نم اهيلع نوديزي ال مهتيطعأ اوذخأي نأ ىلع مرقأف لجر فلأ
 اولازي لف <« ؟وك رام مورذ : يلع لاقو 6 د راو ا نوريثي الو

 ٠ هنع هللا يضر يلع لتق ىتح كلذ ىلع

 نب رمح ىلع لختد ٠ يرقتملا رمعم وبأ يمس همساو محألا نب ¥ هللا دبع 0

 م هيلع ىنثأو هللا دمحف < ملكتي هيدب نيب وهو الإ رم أجفي لف ةماعلا عم زيزعلا دبع
 ذئموي سانلاو < مهتيصعم اًنمآ مهتعاط نع اينغ قليلا قلخ هللا نإف دعب امأ : لاق

 الراو يا لها لاا تل رشي برعلاو د تريلتم ايالا لذات الف

 الو < ةعاج هللا نولأسي ال « اهشيع ءاخرو ايندلا تابيط مهنود زاتحت « ربدلا لهأو

 هلع بورا نم يم الاس عم ر < © ىبعأ مهيحو ٤ رانا يف مهتبم « باعك نولعي

 مقا نم ًالرسد مبلل ثعب E شنب نأ ا دارأ الف « هيف دوهزملاو

 مسي لف 4( محد انڈر اب لع قا ا هيلع رع )

 دش الا قطانر هني ند بايك همر « هوس ا فا دلو هم ف ىو نإ كلذ
 طنا داسجلا ىلع لمحو ةقرفلاب رمأ الف « هنذإب الإ لحري الو« هرمأب الإ

 اندلا قرافد 6 هتزعد ربظأو « هتملك_زاجأو « هتحح هلا جلفأف « بوث هللا رمأل

Eهعفس تالف ا هدعب ماق م  EET1 برعلا تدتراو  

 يذلا الإ لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دعب مهنم لبقي نأ. بأف مهنم < كلذ لعف نم

 بكر مث « العش يف نارينلا دقوأو < اهدامغأ نم فويسلا عرشأ ةالباق ناك

 ىتح مامد ضزألا يقسيو « مهلاصوأ عطقب حربي لف < لطابلا لهأ قتلا لهأب
 هللا لام نم باصا دقو « هنع اورفن يذلاب مثدرقو « هنم اوجرخ يذلا يف مهلخدا

 < هقلح يف ةصغ هتوم دنع كلذ ىأرف < هل دلو تعضرأ ةيشبجو « هيلع يوتري اركب

 ماق مث < هيام حام لع اانا بدلا قرافو « هدعب نم ةفيلخلا ىلإ كلذ ىدأف

 < هيعارذ نع رسحو « نيللاب ةدشلا طلخو < راصمأألا رصضحف باطلا نب رمع هدعب



 ۳۰ رک اسع نبا خیرات

 ةبعش نب ةريغم انيق هباضأ الف« ابل آ برخللوءامارقأ روم اللا دعأو « هيفاس نع رعشو
 الأ هبر دلج لهتسا ةريغملا نيق ليف الف 9 هلتاق نوغبثي لها سانلا:ل أسيل سابعا نبا رمأ

 دقو هقح نملحتسا امم همد لحتسا اإ هني هيلع جتحيف ؛يفلا يفقح وذ هباصأ نوک
 و دال أ ةلافكألا هر كوك ةعابر ابي سسك الأ نينامثو مضره لام نم باضأ ناک
 رع اي كنإ غ١ هلخاص جاهتم ىلع ايق قت ايندلا.قزافو © هدعب نم ةفيلللا ىلإ اهادأف

 « اهئاظم نم ابسمنلت ایفا تدبزف ١ اهيند يع كتمقلأو « هك ولم كتلو ايندلا يب

 « اهنم.تدوزت ام. الإ اهترذقو .اهتوفجو اهترحم < هللا اهاقلأ ت يح .اهغيقلأ .اهتيلو الف

 ال هنراف تفقلت الو ضماف < انتبرككب فشكو « اننبوح كب الج يذلا هلل دج اف

 دعب لمع ناكف « تكسو هللا رفغتسا مث: © لطابلا ىلع زعب: الو < "يش قحلا ىلع لذي

 نبال ليقو © تفنلت الو ضما ممهألا نبا يل لاق : لاق 'يش هل ضرع اذإ كلذ
 عم ءاقْبلا لوط« ءادعالا ضفخو « ءايلوألا عفر : ل : لاق 9 روزسلا ام: مهألا

 لخدو ٠ كدشر اهفالخ يف .نإف < كسفن قوت يب اي : هنبال لاقو ٠ ءايلاو 59

 : هدشنأف ناهبطأ ىلع لاو ناكو ءاقرو : نب. باتع ىلع

 معن الو اهيزاجن ضورق الو ٠١ :تضرع ةجاح نم ال كانبتأ .انإ
 مالا لبس» ليس ءاقرو نبا ليق .٠ . نإو قارعلا لامجأ كرايتخا الإ

 لثالو ميفصن الع نكي نإو ٠ ٠ هلفت تنك “يشف دوجت ٠ نإف
 هاتأف يلع نب نسحلا.دنع انك : يلدملا ركب وبأ لاقو E ٠ ااف

 : انلقف هسفنب دوجي وه اذإف متهألا نبا ىلع ان  انلخد ديعس ايأ اي : لاقف تآ

 4 یان رر ا كشر“ اور ھار انفاس او و فدو یکے لس ابأ

 : هل انلقف + محر اهنم لصوي ملو ةاكز اهنم دؤب مل قودتصلااذه يف فلأ

 ةرئاكمو ناطلشلا ةوفجو نامزلا ةعور اهعمحأ هللاو تنك : لاق 3 اهتعمح تنك نماف

 هلاطلنم 'ةوفجو ةنامز ةعوز هزذخ هناطيش :ةاتأ "ىف أ'اورظنا:::نسملا لاق 6 ةريشفلا

 اأ كنع اميل ٤ اميل مذ اتيزح اًبيلس هللاو جرخف « هيف هرمعو هايإ هللا هعدوتسأ اع
 نأ كايإف «ةالالح لاملا اذه كاتأ < كمامأ كبحيوض هب عدخ اع عدخت ال« ثراولا

 « راهنلاو ليللا هيف بأدي اعونم اعومج هل ناک نم هللاو كايإ « لابو كييلع نوكي

 ههه عزنا الز خیا نو اهم ناما نساك اش ايفو الا ف عطقبو
 متعأ نإو<تارسحوذ ةمايقلاموي نإ ٤ ار هيلصب مو « ةاكز هنم طعب ملو« هاكوأف

 ذل 71ج



 نمد ۳
 8 6 اذ فيك نورد وأ « هريغ نازيم يف هلام کدحأ یا نأ دغ تارسحلا

 ثزاولا اذه هثروف هبا لخبف هللا قوقح فوئص يف هقافنإب هزمأف الام هللا هان :لجر
 لافت ال ةبوتو « لاقت ال ةع ايفا« .هزيغ نام ينا هلام قرنا بف

 ءابقف نم ٠ يعازغا ېچ بأ ديزي نب سايإ ايركاز بأ نب 26 هللا دبع 9“
 مأو ءادردلا ييأو تماصلا نب ةدابع نع ىور ٠ لوحكتم نارقأ نم قشمد لهأ
 ناك هنأ يدقاولا کو < ةريغو عفان هنع یورو ۰ ةويح نب او ءادردلا

 هللا لص هللا لوسر لاق: لاق ءادردلا يبأ نع ىورو © زيزعلا دبع نب رمعب لدعي
 * ؟ماعسأ اوسخ « مكتنابآ ءامسأومكئامسأب ةمايقلاءوب نوعدت مكتنإ : ملسو هيلع
 ءآدردلا يبأو نالس نع ىورو ٠ وزغ بحاص ثيدحلا ليلق .ةقث مجرتملا ناك
 ا را ب اقول هشم ززال ا :لكأ هيلا اف يود دبع نب زيك لعن هنو لدو الأن زم
 + كسحأ نأ تفخ ام : لاقف © ازاغ لب :لاقف 9 ايزاغ مأ :تئج ًارئازأ كب
 دشأ ايش ةدابعلا نم تجلاعام : لوقي ناكو * نيدهاجلا ست كتيأر ام : هل لاقف
 لغ يآ زيف ا3إ ناكاو. *: ةيلس عي اوشعا قسقا تكلمت :.لاقو:٠توكسسلا نم

 نسحأ ناك هللا ركذ يف اوضاخ اذإو « يهاسلاكه تي أر هللا رک ذ ريغ يف موقلا ضاخ <
 ضيبقأ نأ نيبو « هللا ةعاط يف ةنس ةئام رمعأ نأ نيب تريخ ول : لاقو ٠ اعاتسا سانلا
 نم نيحلاصلاو هلوسر ءاقل ىلإ و هللا اقل ىلإ اًقوش ضبقأ نأ ترتخال ينعاس نم
 َ ةئامو ةرشع عبس ةنس هتافو:تناكو © ةدعب

 ALD اس نم »نارك
 آے نی دفعوا ااو اعا غف لوت: ا هدير نأ كي هاد عر

 لهأ لم نب ةبيتق راشتسا : لاق يزكسلا ةزمح يأ يلإ ا دنسب ظفاحلا يورو
 : هل لاقو هاعدف ةديرب نب هللا دسب هيلع اوراشأف ءاضقلا ىلع هلعجي لجر يف ورم

 ىلع ىلجأل تنك ام : ةديرب نبا لاقف < ناسارخب ءاضقلا ىلع كنلعج دق ينإ
 : لوقي لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تحس : هلق أ نم هتعم" ثيدح دعب ءاضق

 قحلا ريغب ىضق ضاقف نانثالا امأف « ةنجلا يف دحاوو رانلا يف نانثاف ةثالث ة ةاضقلا

 دحاولا انآ درع رانلا يف وهف راعي ال وهو قحلا ريغب ىضق ضاقو « رانلا يف وهف لعب وهو

 هللادبعو نايلس نإ : يلجعلا لاق >< ةنجلا يف وهف قحاب يضق ضاقف ةنجلا يف وه يذلا



 ۴:۷ و اسغ نبأ خب رأت 1

 كالا اذه Us اوروازت لوقي هللا دبع ناكو 0 نييعبات ااو اناك دن رب أنبا

 يغبني : الث هسفن نم دهاعتي نأ لجرلل ينبني : لاق + سردي هولعفت ال نإ منوف

 نأ هل شيو < هيلع رذعتف موي هيلإ جاتحا ةكرت نإ هنراف يثملا عدي ال نأ هل

 ناف عاملا عدي ال نأ هل ىغبنيو « هان تفاح ذكور نإ هاف لك ألا عدي ال

 نارمع نم ةديرب نبا عامم متاح وأ ححص دقو ٠ اهوام بهذ حزنت مل اذإ ربا
 نيتنثا ةنس نارو < ةئامو ةرشع سمخ ةنس ةديرب نبا تام : لاقو ٠ نيصح نبأ

 هال

 ةبحص هل ٠ يئزالا رسب وبأ : لاقيو < ناوفص وبأ رسب نب ¥ هللا دبع *

 نب ناسحو نادعم نب دلاخ هنع یورو ۰ هنع ةياورو اسو هيلع هللا ىلص ينلل

 ء اکع ىلإ صمح نم ًازاتحم اهلحاسو قشمد مدقو * نيعباتلا نم ةعاجو < حون
 حوتفلا باعك يف يدقاولا هرك ذاك ةيواعم مايأ سربق وزغل رخبلا.اهنم بكار و

 دبع لئس : لاق ناذع نب ريزج ىلإ ك املاو ظفاحلا هيلإ كنسأو ا. هفنص يذلا

 نم يش هتيلل ينو لسو هيلع هللا ىلص ينل سأر يف ناکله + هل ليقف رسب نب هللا
 دئسأو * هب ريغت نهدا اذإ نأ ة <« ضي تارعش هتقفنع يف الإ ال لا غلا

 < ليلق ذئموي ماعطلاو ةاش ملشو هيلع هللا ىلض ينال تيدهأ : لاق رسب نبا ىلإ

 اودرثأو اوخبطاو ةوزيخاف قيقدلا اذه ىلإ اور لفن اوا ةاشلا هذه اوخبطا ::هلهأل لاقف

 ةعبرأ ابل خي ءآرغلا اسهل لاقي . ةعصق نو دلع هللا ىلص ينال تناکو : لاق. ٠ .هيلع

 نسانلا رثك"اذإف < اهيلع اوقتلاف ةعصقلا كاتب يأ ىجضلا حبسو حبصأ الف < لاجر

 هللا نإ : لاقف ۴ ةسلجلا هذه ام : يبارعأ لاقف « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز انج

 اهثودذ وعدو اهبناوج نم اوك :لاق م« ًادينع ًارابج يناعجي ملو ایر کک ًادبع يناعج

 ضرأ مكتيلع نحتفتل هديب دمع سفن يذلاوف .اولكف اوذخ : لاق ٌث« .اهيف هللا كرابب

 ايبارعأ نأ اضيأ هنعو ٠< ةيلع هلا مارك ذب الف ماعطلا رثكي ىتح مورلاو سراف

 * يذمرتلا هاور هلع نحو هرمع لاط نم : لاق 2 سانلا ريخ نم هللا لوسر اي :لاق
 ةافو ةباحصلا رخ وهو  نينامثو نامث ةنس ماشلاب رسب نب هللا دبع تام /: يقرإلا لاق

 ًاوخ 2 هيلغ هللا یلص ينلا نع ىورو ٠ ةنس نيعستو عبرأ نباوهو ماشلاب

 نما مورأو“ ءاايصلا.هتخأو  ةيطغو هلأ دبع :هاوخأو, وه ناكوت:6 اتيدخ نيزشع نم

 نيترو توخ مل طبع باا علفاقلا اما ,نمكعلا دع لام قبال



 كيبل ۳۰۸
 هللا لص يبنلا ع ذو © نيتلبقلل ىلص ار « ةيلونت امل لاقب ةيرق يف هربقو

 تناكو ل هباضخ  ريغي ناك و < هل اعدو هيلع كربو لان لك هدب لسو هيلع

 اورو هبايث رحشي ناكو < يص الو ءاتش ةوسناق الو ةمام هيلع رت لو < ةمج هل
 لاق ٠ ةفشلا عم ص صوصقم هبزاشو « هذآ يطغي قورفم هرعشو < صيمقلا قوف

 هللا لوسر غن معلا اهل تاقفي < هل بجعتنو هيلإ نظن انک و: نافع نب ريرج
 تارعش ENE يخأ نبا اي بيشلا كلذ غلبب مل : لاقف 7 لسو هيلع هللا لص
 خش E ورمج ني ناوفص لاقو ٠ هنقفنع ىلإ راشأو ضیب
 ناكو « هقوفا ء ادزلا لعجمو هصيق رمشي ناك : ناؤع نب ريرج لاقو < ا
 «هاحن قيزطلا يف رحح ىلع رم اذل ن ورک ار ناد هتيلو 017 رفصي

 نأ يلقع دعبأ نإ .: لاق هنأ هنع ظفاحلا چرخو رک نيتلبقال ىلص دق ناكو
 ىلإ ماق نيح يبأ ىلإ ترظنف ملسو احدنا لمر هلا لربنا اماعط علص يبأ
 الف « هنم لک اف ماعطلاب نأ غ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهطسبف انل ةفيطق
 E اونو را ٍعقزر اف مل كرابو مح راو م مهل رفغا مهللا : لاق غرف

 لوسر لبقأ ذإ انراد باب ىلع نادعاق A ظفلب يلماحلا قيرط نم هاورو
 وعدتو معطتف هللا لوسر اي لزنت الأ : يبأ لاقف هل ةلغب ىلع ملسو هيلع هللا: للص هللا
 ۽ مهفذد يف مهل كرابو ممل رفغاو مهحرا مهلا : لاقو < مطف لزنف : لاق + ةكرإلاب
 E ا الاق رسب ES قيرط نم هاوزو
 هيلإ انمدقو « انتنب يف يجواا هيلع لزتأو « اهيلع اج ف اهانبيص ةفيطق هت تعضوف
 یش رعش اهدحا سار ف اکو ٤٠ رلا لي .ناكون« ارو ادبز
 مهللا : لاف «انل عدا هللا لوسراپ : : اناقف < اًترق يتمأ يف ىرأ ال الأ :. لاقف. نرق
 قوب هانأ هنأ ركذو رخا داتسإب اضيأ هاوزو *  مهقذرتو محل رفغت يک جدا
 دنحأ ماموالا قيرط نم هادرو < مشق لع نط لواتفا تار شیدا اوا ارل ایشو
 « ماعط ىلإ ةوعدأ د كيث لول لإ يبأ ينعي : ادل قاقرطلب

 هللا لوسر انيقلتف انجرخ يبأ .تملعأف تعرسأ لزاملا ىلإ توند الف« يس اخ
 « ابيلع دعتف ةيريبز اندنع تناك ةفيطق هتحت انعضوو هب انبحرو ملسو هيلع هللا یلص

 حلمو ءاي هتدصع دق قيقد اهيف ةعصقب تءاجف < كماعط تاه: يأأل يبأ لاق ع
 اهيلاوحنم هللا رسب اوذخ : لاقف .ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر يدي نيب اهتعضوف



 ۳4 رك اسغ نبا خيرات

 هم اناك أو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لك أف « ايف ةكربلا نإاف اهتورذ اوزذو

 يف مهِلع a مهيلع كرابو مهمحراو مم رفغا مهللا : لاق م ةلضف اهنم لضفد

 ةكر بلا فرعتت انلز اف هرخبآ يف دازو بهو نبا قيرط نم هوحنب ةاوزو « مهقاززأ

 ؟ لاق هنا هع دمحا ماموالا قيرط نم عدا مويلا ىلإ قزرلا يف ةعسلاو

 جرخأو * اهلبقيف ماسو' هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ ةيدهلاب يننعبت أ تناک

 اا لکا نراك ر ہاتھ ی دیا درر لر اا امن اھا ا

 )ولو < مكيلع ضرتفا ايف الإ تبسلا موي اومودت ال : لوقب هتعمسو ملسو هيلع

 # هوحشب ىلعي ا قال سنام ااو هيلع رطفياف ةرحش ءال الإ ىدحأ دع

 اذه شيعب : هل لاق لسو هيلع هللا لص اكو 5 هنع ظفاحلا جرخأو

 دخ أودع دد 35 قيرط نم هاءرو ٠ ةئس ةئام شاعف: لاق < اًنرق مالغلا

 نب هللا دبع ينارأ لاف IEA نسل ١ نع لجأ ماهوالا قيرط نم

 هيلع هللا للص هلا لوسر عضو : لاقف اهيلع يعبصا ثعضوف:هئرق يف ةماش.رسب

 نم هاورو ٠ ةمح اذ ناكؤ : نحل: لات“ ارق نغلبيل : لاق م اهيلع هعبصا لسو

 لولو هبجو يف ناک و دازو ظفاحلا معن يلأو هدنم نباو يزارلا مات. قيرط

 لولؤثلا بهذ ىح تي لف < لولؤفلا اذه بهذي ىتح مالغلا اذه تومي ال :/لاقف
 St لاق رسب نب هللا دبع ن . عملا ما قرط نم جرخأو ٭ هجو نم

 کا اق الجر نیرتشع موق يف تدك ذ رامز ذم اقيدحت تقم اا فااؤقل وا ک اذإ تام :

 د قر دق Pe عاف هللا 3 باهي ا رت لف مههوجو يف تحفصتف

 لب < ةدابع مهسلاحمو > AE نوقتملا : لاق 81 يتمبا هنع یورو

 0 ةظوفحم لامعأو« ت هصوقتع لاجآ يف زابنلاو ليللا رم يف متأو و ؛ ةدايز كلذ

 نم هب رم ام عفري قوسلا يف ىثم اذإ ناکاو داعملاب مکا کف « دازلا اودعأف

 ناخبس : لاق« اتلبق نم لاح نع انلاح ناک فيك : هل ليقو « :هريغ وأ ارح

 ةنس يفوت ٠ نولصتا اًمايق مودي نأ الإ. كوفر عام اروبقلا نم اوزمشن ول. هللا

 تاياورلا تكر اهيلعو+ نانا ناف ةع ال اا4 طعس نراها ابنت

 * نيناثو نانا ةا: ليقو 6 ةنس نيعسلو ,عيدأ نبا وهو

 35 ةياقرو ةبحص هل < يرصدلا ا رسب نب ¥ هللا دبع *

 أ رخأو * قشمد لزتو < لسو هيلع



 بی ذه 1٠
 لابتي ةجولا قرشم انيلع جرخ ذإ سواج ملسو هيلع هللا لص بسلا لوگر ایف
 كبجو قارشإ نم يرن ام انرسبل انإ هللا كرس هللا لوسراي : اناقف هجو يف انمقف

 < ةعافشلا يناطعأ دق هللا نأ ينرشف اَهن ١ يناتأ ليربج نإ : لاقف < هقلطتو
 : لاق 2 ةماع شيرق ينأ : ادلقف « ال : لاق 9 ةصاخ مشاه ينب يأ هللا لوسر اي : انلقف
 صمح مجنرتملا لزت *  نيلقثملا نيبنذملل يتمأ ين يه : لاق 2 كتمأ يف: ادلقف« ال
 نيسلابو ةدحوملا ءابلا عضب رسب : الوك ام نبا لاقو < نييماشلا يف دعب : بيطخلا لاقو
 ٠ ةلممملا

 تناك يارا يناقلاطلا يدددلا نب ةريمت نب رسب نب 2 هللا دبع 0

 < ةعامجو لينخ نب دمحأ نم اهريغو رصمو قشمدب ثيدحلا عمسو < ةلحر هل
 نب ديز نع سنأ نب كلام ىلإ هدنسب هيلإ ظفاحلا دنسأو * ةعاجج هنم عمسو
 * ريبدتلاك ل قعال : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ كلام نب سنأ نع لسأ
 كه اذإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ رباج ىلإ هدنسپ یورو
 هديب يشل يلا هدغب رصيق الف رصيق كلم اذإ و © ةالعب عا یک الف اك

 ا رر و نا نأ نایک لک رر ها لد (هزونک نقفنتل
 مييلع فلأ نوعبس ناهبصأ دوهي نم لاجدلا عبتب : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 تام : کاملا لاق * هقيرط نم ىلصوملا ىلعي ا يقزوملا هاورو < ةسلايطلا
 ةريمع هدج : ظفالا رصن وبأ لاقو « دوم ثيدح بحاص وهو روباسينب مجرتملا
 همالكبو « قواخم ريغ هللا مالك ناارقلا +. لوقي ناک و .٠ ميلا رسک و نيعلا حتفب
 معز نمو « قولخم يش معلا قالا نم سيلو « هايف الا“ نوكو قاغا قلخ
 3 دقلو ٠ اذه نعد ىلا اندلع ع هللا يف نأ عز دقف قواخم همالك نأ
 (ْمألاَو هولحل ادل ل1 ) : ىلاعت هللا لاق« طع ىرتقاو « ًاركن عيش لوقلا اذه يف
 قولخلا هرمأ نم همالكو < ناكف نك: ه'وانث لج لاقو« رمألا نم قلما لصفف
 نيب ةزبحماو هللا رمأ ينيتأي نأ وجرأ : لوقب ناكو ٠ ىلاعتو هناحبس للا قلخ
 ىلإ متلو بعكسيو سلاحا رضع ناكو ٠ ةربحلا الو ملقلا ىنقرافي مو يدي

 ناھا نيعتشلاو قم امي كرو یا نأ

 ةبحص ركب هيب ال نإ : لبق يدسأألا مدح نب ركب نب € هللا دبع لي
 قشمد ىلإ ديلولا نب دلاخ عم مدقو ٤ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا كر ردأ هللا دبع هنباو



 ما رك اسع نبا خیرات

 دوبيلا قوس قاقز يف يرتشاو ٤ نیيدس الا برد يف ا يبا لا باب لخاد لزنو

 ىب لوم ”رعاشلا قوما لوني ناك كبفو اشنا عطقألا نالا رود

 - يزازلا نينلحلا وبأا هلك كلذارك ذ < مذيب دج اذه هللا ادبغو < بالك

 « دهازلا يناربطلا دمحأ وبأ نيسملا نب دج نب ركب نب 96 هللا دبع

 باهولا دبعو هقثوو يذارلا مات هنع یورو ٠ نيري ةعامج نع ثيدحلا ىور

 ةعامحو يليعامسرالا .دممو ظفاحلا ديعس نب ينغلا دبعو هنارقأ نم اهو يناديلا

 ملغلا نم ىفك : لاق ةفيذح نع ينزملا ضيبأألا يلأ ىلإ هدنسب ىورو * ماوس

 نم نفك و« اهتائيس ا شو هتاناح ملاغلا زك ذب نأ لهجلا نم 'ئفكاو « ةيشملا

 دادغب مجرتملا مدق 5 بيطحلا لاق * هيف دوعي م بنذلا نم بوتي نأ :بذكلا

 ف ا ثدحو « اش نقاللاكلو ةكمب عمسو « ةئامثالثو ااا عسل ةنس

 < سايناب دنع خاوك الاب قرعي امضومنطوتنتاف ماشلا ىلإ داعو تقولا كلذ

 « اع ًادهاز ناك : يرانجلا هللا دبع لاقو < هتافو نيح ىلإ دبعتي ك انه ماقأو

 ايندلا يف امن اهرثك آو الضفأو مولعلا كرب أ 8: لوقي ناك + نانبل لبج نكسو

 ةرثككن م اهيف ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ ىلاعت هللا باتكد عب نيدلاو
 لاق ٠ ركذو لضفو « ربو ريخ لك ابيف دجت نيتاسلاو ضاي رلك اهنإو « هيلع ةالضلا
 لصأ يف دبعتي ناكو « خاوك أ يف ةئامثالثو نيعستو عبس ةنس مجرتملا يفوت : يروصلا

 نيعستو عست ةنس يفوت : يزاوهألا لاقو ٠ ًارثكم ايث ةقث ناكو « كانه لبج

 * عيشتلاب ىري ناكو ةقث ناك : دمحأ نب زيزعلا دبع لاقو ٠ ةئامثالثو

 ةلدابعلا ءاب | ءاعمأ نم ءاتلا فرح

 نب كلملا دبعلا اًيضاق ناك ٠ يضاقلا يعالكلا مات نب. # هايدي 3

 دبع ىلإ اهجوز ماش ةأريا تاج لاق سابع نبا نع غيما ىؤر ٠ ناورم

 ابيتأب ال امجوز نأ  تركذف كلملا دبمل ضاق ذئموي وهو يعالكلا مات نب هللا
 : يدسألا كتاف نب رخ نب نيأ لاقف« ةعبرأ نم مويب اهل ىضقف

 ابابشلا ىراذعلا ىم كرداول اباحعلا تايناغلا نم تقل

 اباخ لا اذل بيد رابع نالا ىراذعلا عج ن كلو

 اباعص ةادغ لك نيحصيو یز اسعار نحر



 بیده انمار

 باطلا باضكلا يسب ىثدجا .....نويحلا:اذؤح ناّككتيأ مالع
 ابارضلا تانمؤملا. اوهرحت الف !تروملعت ال :.الإ نقرتيو

 ا د اب تاك ولف

 اباذكلا ريم الا دنع كنيغب .٠ كاذ كاذ نم نهنم شغب ملو

 اباضغ تاطنرخم نحبصا ط الخلا لك نطلاخي ١ اذإ

 اياتنعلا طالخلا بادتجانييحيو .... ءاسنلا: تاتعب طالخلا. تيم
 اذإف< ءاسنلا ىف كرعش ا ني أل لوقب كلللا دبع ناكف : سابع نبا لاق
 لع لك: ترطب املا نا رطل ار الوب ةف اشا تامام قاتلا لاعاد
 12 ااو و لاتا مرک لو ن ا توكلاد اتا 1 ن اع واد

 ٠ نمل نأ عيفشلا معن : رعشلا اذه دشنأ اذإ كلما

 ةلدابعلا ءاب١ ءاعسأ نم ءاثلا فرح

 يفارجنلا يزوتلا يسقبعلا سبق نب بوقعي نب تبا نب 26 هللا دبع
 يرقملا يضاقلا

 نع ريبزلا يأ نع شمع ألا انربخأ : لاق ناطقلا يءوم نب فسوي نع یورو
 موي ةيفاعلا لهأ ندويل : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب: رباج
 دنن ¢ ٭ ء البلا لهأ باوث نم نوريامم ضيراقملاب تضرق مدولج نأ ةمايقلا

 ج ةعاح هنع ثدحو « هريغو دربملا نع اهب ثدحو قشمد مدق .٠

 : دربملا نع مجرتملا

 لات لد فلانا 0

 اب رتغم كفنأ ال رادلا حزانو

 اهبرغمم ًاروط ضر الا ق رشم يف
 ةعد يف قزرلا يناتأ ثعنقولو

 : ضبا جرأملا دشنأو

 اًيعاو التفاح نكت م اذإ

 عضوم يف لهجلاب رضحتو
 اذكه هرهد يف كن نمو

 لابقإو رابدواب ي ۴ نو لوطو
 لاح ام نوردی الا ة اال نع

 يلاب لع يم رح نم توم ا رطخي ال
 لاملا ةرثك ال ىنغلا عونقلا نإ

 حفني ال تببلا يف كملعف

 عدوتسم تيبلا يف كدلعو

 E ىرقبقلا هرهد نكي

 ٠ ةلمرلاب نفدو < ةئامثالثو نان ةنس ينوتو < دادغب مجرما نكس : بيطخلا لاق



 ۳ رک اسع نبا خيرات

 يرذعلا دمحم ENS ربا لاق و « ريعص نب ةباعت نب € هللا دع 0

 < هل اعدو هبحو ىلع حسو | ور هلع هللا 08 يتلا كردأ * ةرهز يب فيلح

 *  ةيباحلاب رمع ةبطخ دبشو « اا 38 1 دا ء ثدحو اتيدح هلع ظفحو

 هللا ىلص يبنلا فرشأ : لاق ريغصلا يأ نبا نع يرهزلا ىلإ هدنسب أ ظفالأ جرخأو
 يبلع تدار زإف مامو اروا یلتق ىلع ملسو هيلع

 قيرط نم ظفاحلا ةاورو: ٠دم نا اهلا دبع اوبأو'ظفامملا کالا هللا ديغوبأ هاذزو

 نيذلا دحأ ىلتقل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ینا نإ ظفلب ةبيتق نب سابعلا يبأ

 هللا يف هملكي ملك ام هنإف مهتاحارجب هولمز : مهب لثم دق مدجوو اولتق

 قيرط نم هجرخأو ٠ كما حبر هحيرو مدلا نول هنول ةمايقلا موي يتأي الإ

 لوسر هب يلأف حفلا ماع دلو ناكو : لاق جرتملا نع ير هزلا نع قاحسإ نبا

 هللا لوط. فرش ال : لاق < هيلع كربو ها و لسو هيلع هللا لص هللا

 يف حرجي حي رج نم ام ء ًالؤه ىلع ديبكا انأ : : لاق دحأ ىلق ىلع اسو هيلع هللا یلص

 حد حيرلاو « مدلا نول نوللا « ا كعشي ' هر جو ةمايقلا موي ةقعبب هللا الإ هللا

 مامأ هواقجاف: تاوقللب ملفت مرتك أ اورظنا هدنم نبا ةياور يف داز ٠ لا

 ظفاملا جرخأو + اربقلا يف ةثالغلاو نينثالا نونفدي اوناكو « ربقلا يف هبحاص

 ا لاق ماشه نب لبج وبأددبب| موي مستفتسملا نإ : لاق هنأ مجرأملا نع هدنم نباو

 هيفو < لتقف « ةادنلا نح أف فرعن ال اب اناث آو مجرا انعطقأ ملا : 1 ىغتلا

 07 اوپن نو و ا E دف ليج ن :J لجو لع اس أ

 باطلا نب مع يلح : لاق مجرتملا نع. يعفاشلا جرخأو * ؛ةيرالا ( مكت

 ىلع هلأ بيطخلا ةياور ينو < .نيتدحس .اهيف دجسف جملا ةروسب أرقف .ةيلاجلاب

 DBE نينامثو عبس ةئس , مجرتملا يفوت : طايخ نب E صلا

 لعتيل هسلاخي يرهزلا ناك و « نيناثو علت ةنس يفوت : ليقو < ًارعاش هوب ا

 كيلعف اذه ديرت تنك نإ : لاف هقفلا نم "يش نع موي هلأسف < بان ألا. هنم

 يبأ نب هلا دبع : يركسعلا دمع وبأ لاقو < بينما نب ديعس ينعي خيشلا اذهب
 0 هلال امل« ينطقرادلا لاقو ٠ ريدك ثندحو هقف هنع يور ريغصتلاب ريعص

 لاقو « ديعس نب ينغلا دع ةباحصلا يف هدعو 3 لسو هيلع هللا ىل لص يب ينا ن نع ةياورو

 جتتفلا ماع مل سو هيلع هللا ىلص يبا ىأرو « نيناُعو عسل ةنس يفوت: هدنم نبا



 بيذهت
 :يراخبلا رکاب وبأ لاقو < نينامثو عبس ةنس يفوت : يدقاولا لاقو < هبجو حسمو

 لاقو < نينامثو عست ةنس تام : ليقو <« تاوعدلا يف اقوقوم اًثيدح يرهزلا هنع ىوز

 هتسلاجو < باسن الا هنم ملعتت انك < هفيلحو ةريره يلأ تخأ نبا ناك : يرهزلا

 يش نع اموي هتلاس : لاقو < هريغ ملع هدنع ًادحأ نأ نظأ ال انو ججح مست

 ٠ بيسملا نب ديعس خيشلا اذهب كيلعف اذه ديرت تنك نإ : لاقف هقفلا نم

 دبع نبا لاقيو بوثأ نبا لاقيو « باوث نبا لاقيو <« بوث نب 96 هللا دبع 0

 «ةيلهاجلا كردأ ٠ دهازلا ينارادلا ينالوخلا ملسم وبأ وهو « كلذ ريغ ليقو 6 هلا

 ةديبعيلأو باطحلا نب رع نع ىورو ٠ نميلانم هلصأ «ايرادب لزق « ماشلانكسسو

 لوحكم هنع یورو .*  كلام نب فوعو ةدابعو رذ ايبَأو لبج نب :ذاعمو حارجلا نبا

 : لاق هيلإ هدنسب ظفاحلا جرخأو < مريغو ةيلاعلا وبأو حابر يبأ نب. ءاطغو

 كلام نب فوع نيمأف يدنع وه امأو < ٍبيبحف يلإ وه امأ نيم ألا بيبملا ينثدح

 ةهبسا وأ ةلناه وأ هعست ملسو هيلع هلأ للط.هللا لورا ةنعءانك_ لاق نيحضأألا

 ادن أ انمذقف!! 9: (نالث ادا روا ملسو هيلع هللا نما لوس ر نوم ابن! الأ. ::لاقف

 زأ ىلع: لاق 2 كابن: يش يأ علعفإ كانعياب اتق هللا لولسر اين ::انلقق..هانسيابف

 اولأست ال نأ < ةيفخ ةملكر أو « لج ا تاواطلا ٤ اًعبش:هب اوك شت الو هللا اودبعت

 دخلا لوقي الف هطوس طقسا رفنلا كئلوأ ضعب تب أر دقلف : لاق.« اعيش /سأنلا

 ملسموبأ مهنم : ماشلا لهأ نم ىلو ألا ةقبطلا يف طايخ نب ةفيلخ لاقو: * های هلوانب

 ناكو « ةيواعم ةرامإ يف ليقو < ديزي نمز ين دعس نبا داز « ادق تام ينالوا
 : < احلا لاقو ٤ ةقث ياش وه : نيعم نبا. لاقو« ماشلا لهأ *ىزاق ناك و٤ ةقث

 نالوخنم الجر نأ ةيشحو يلأ نب رفعج نع ماتو ظفاحلا جرخأو * ةيلهاجلا كردأ

 ايف نكي مل ةدكسمأ الإ هنم قرتخي ملف ران يف هوقلأفب رفكلا لع هموق هدارأف. ملنسأ

 ىا تا2054 لإ رخسار دبل لاق ركاب اع دفا رخ زل با ئم

 هنوهبشي اوناكف ماشلا ىلإ جرخ مث « هل رفغتساف < قرتحت ملف راسلا يف تبقلأ كنإ

 تأ ينالوا ملسم نب ليحرش ع شايع نب ليعافمإ نع یورو مهاربوإب

 ينأ دهشتأ..: هل :لاقف هاتأف ينالوملا :ملسم يأ ىلإ ا ثفبف نمنلاب:أبنت دوس ألا

 < من : لاق ۴ هللا لوسر ادم نأ دبشتأ : لاق“ عمسأ اما:,لاق: 9 هللا لؤسد

 مل نإ. : دوسالل ليقف < هرضت ملف اهيف.ملساابأ .يتلأ ما ةميظع رانب رعأف :٠ لاق



 مام رك اسع نبا خيرات

 ضمق دقو ةنيدملا مدقف < لیحرلاب هرماف < كعبتا نم كيلع دسفا كنع اذه فنت

 ماقف دجسملا بايب هتلحار خانأف ركب وبأ فلختساو ملو هيلع هللا ىلص يبل
 ندنيلا لهأ نم : اقف 2 لجرلا نما: لاقف هيلإ ماقف 'رمع هب رصبف  ةيراس ىلإ يلصي
 : لاق بوث نب هللا دبع كاذ : لاق 2 رانلاب باذكلا .هقرح يذلا لعفاام : لاقف

 هب بهذ م < ىكيو رمت هقنتعاف : لاق« معن .مهللا : لاق 2 وه تنأ هللا كتدشن

 ىتح ينته ملا يذلا هللا ادم لا: لاقفإ قيدصلا نكي يأ نيبو هيب ايف هشلجأ ىت

 شايع نبا لاق < نمحرلا ليلخ ميهاربوإب عض اک هب منان دم ةمأ يف ينادأ

 ناكف نالوخو سنع نم نما نم اودم نيذلا دادم "الآ نم الاجر كك اکا انا

 الف دانلاب# اا كج قرشا يذلا ا ذكلا كيسا نبل ءنواوتي نر ن اللا

 + شايع نبا لعارودت ابك ةسرأ ,قرظ نم ةياكجلا: هذه |ظفالا: ىور ٠١ هرضت

 ٠ مدابعو نيعبانلا رابك نم ةقث يعبات ياش ينالوخع السو بأ : يلجملا لاق
 :لافز 2 كموق ىلع كتمارك كيك" ::.هل لاقف لسم اأ يت اک ثمأ يورو

 تقدصف : لاق < لوقت ام ريغ ةاروتلا ين دجأ ينإ : لاق < جركل مميلع يفإ

 ل هنأ اهيف تدجو : لاق ۴ ةاروتلا يف تدجو اف: لاق < ملساوبأ بذكاو ةاروتلا

 ناك نإف 6 برق الاف برقأإلا م « هموق هيف مدهزأ ناك الإ موق نم کج كل

 : اولاقف < هب هوريع ابذ هرهد نم ةقهرب ل لمع ناك نو « هب. هوريع "يش هبسح يف
 اوغب الإ هموق وق يف ےکح لجر ناك ام : ةياور يفو ٠ انريعب نالف نباو انريعي نالف

 وبا عمو A كح مل 1 ا ابعك ناكو * |ةودسجو هيلع

 8 هاذه مكمأ لو مکن لا لات تشاء نم نواب مهن ًاكماشلا لهأ

 وه يذلاب الإ اهبقاعي نأ عيطتس الو «.اهبحاص نايذؤت.سأر يف :نينيع لٹک

 9 : لوقيو هيقاس قشم مونلا هبلغ اذإف هدجسم يف هظوس قلعي ناكو ٠ ايل ريخ
 ول : لوقي ناكو ٠ يتم ال كنم : لاق مونلا هبلغ اذإإف « مئاهيلا نمأ برضلاب قحأ

 یب رک اا اتیا ھر 5ا دع نک مايه هيل زفير

 نحشملا ايف. ءادخسملا اوه *:هلهأ ضع :للاقف هلؤتمبيف /نالجرهاتأو + زة

 مکر هنأ اهدا مج اف < معزك د المخأ و عودوا شن) لربنا عکر ی هادجوف

 نيدعاق انكم لسم ابأ اي : هل الاقف < فرصنب نأ لبق ةئامبرأ/رخ لاو ةعك_ر ةئامثالث

 اظفحت نأ كل ناك امو « امكيلإ تفرضنال (کتاکم تفرع ول : اقف ٤ كرظتنن كفلخ



 تبا ۳١

 فلكشب ناكو « ةمايقلا مويل دوجسلا ةرثك ريخ نإ هللاب اكل مسقأو  يئالص يلع

 عمسو « ةليضفلا سالا قشمدب عماجلا دحسملا ىلإ ايراد نم ةعاملا ةالص روضح
 اي فيك و : لاق « قباسلا انأ لب تبذك" : هل لاقف نالف « مويلا قبس : لوقي ًالئاق
 ًانلالمول انهي ما احدا نعي لوأ تک ايراد نم تبدأ : لاقف': 9. مللسم ابأ
 يبأل ليقو <« قباسلا انأو هيف تعكر و سمشلا تعلط ىتح تدلجو < حبصلا هيف

 ماسرأ ول ميأرأ : لاقف < كسفنب تقفر ولف تققرو تربك كنإ إ : ريك نيح ملم
 نم تند اذإف < اهب اوددسو اهب اوقفرا !بئاسرفل نولوقت متسلأ « ةبلحلا يف ليلا
 نه انآ هلع ل يفوعدف ةباغلا تيأرادق ينإو و« ايش اهتم اوقبتست الف ةياغلا

 اف لف طاطا قوق ةروج رفتحا دقو « مورلا ضرأ يف زاغ وهو قشم لحأ

 قو رفاسم تنأو مايضلا لع كلمح ام : اولاقف < هب قلضتب وهو املا هيف غرفأو د اتطن

 رافال لاتق رضح ول : لاقف ? رفسلاو ووقلا يف رطفلا يف كل ضخرأ

 0 تاو يشو لإ تاياغلا ىلإ لصت ال ليلا نإ « تيوقتلو كا

 الإ ميج تركاذف طف ةوعد يل تضرع ا: E لنا ةا

 هيك عزا نازک ناكو «اهنم ةذاعتسالاو رانلا نم ةراحتسالا ىلإ اهتفرص

 كنأ لهاجلا ىري ىتح هللا ركذا : لوقي ناكو .« نايبصلا عم قضااويكتلاب

 اذه سيل : هل لاقف < نونحم اذه : لاقف هللا رک ذ نم رثكب لجر هارو + نون
 ابأ اي٠ يتصوأ : هلا لاقف أ لجر ةاتأو ١ نوبجلا اود اذه الو < نونجي ا يخأاي

 اکا لاف دراج لاش 6 رو هزات لك ت اا ا لاقف ? ملسم

 ىلإ فرضنا اذإ هنأ يده نم ناكو ٠ اتونح هللا ىك د نم سانلا كبسحي قح هللا

 < هتباجأ ٠ ملسم مأ هتعمشو هلزنم نم اند اذإإف < ريبكتتلا ربظأ ءاشملا دعب هلزنم
 ا كلك a ا لاقو ملس هلزنم لخد اذإف

 ةجاح يضقي وأ هلهأب لجرلا واخي نأ. الإ آر نم يلابأ المت تلمح ام : لوقي ناكو
 مكي ناک نإ : لاقف < رتس دق تببلاب وه اذوإف هلزنم ىلإ اموی فرصناو ۰ طئاغ

 ناكو ٠ لخد م رتسلا اوعزنف © ةؤعزنت ىتح حربأ الف الإو « هونفداف ربقلا بحي اذه

 نورو 'مههدنأ نیب ریو « هللا مس اوزيجأ :: لوقي رهنب اورق مورلا ضرأ ازغ .اذإ
 كلذ ضعب وأ بكرا ىلإ الإ باودلا نم علب مل اميرف رمغلا رهتلاب نورميف < هءآرو
 *يش هل بهذ نف ۴ “يش مکل بهذ له : سانلل لاق اوزاج اذإف « كلذ نم ارق وأ



 rv رک اع نبا خیرا
 نعقو ينالخم : لجرلا لاق اوزاج الف « ادع ةالخغ مهضعب ىفلأف <« نماض هل ااف

 لآ لاقف ملا ةالعأ: لطعب تقلعت دق ةالخلا اذإف ينعبتا : : هل لاقف ¢ رهنلا يف ف

Biدمح م اهيلع فقوف < اهدم نم بشكلاب يرت يهو لحد ىلع اموي  

 هتباد ربت مخ رحببلا يف ليئارسإ يتب ريم رك ذو هيلع يتثأو ىلاعتو كرابت هلل
 عدا: لسم مأهل تلاقف ةلغب ىرتشاو ٠ اوعطق ىتح سانلا هعبتو ءاملا تضاف
 : تلاقف اهزيغ ىرتشاف < تتاف اهيف انل كراب مهلا : لاقف « اهيف انل | كرابب نأ هللا

 لخد اذإ ناكو * مهل تيقبف < اهب انعتم مهللا : لاقف ايف انل كرابي نأ هللا عدا

 ماعطب دا هيتأتو هءاذحو ا عزنيف لخديف 7 ابطسو يف ناكف هراد

 لف ريكو لسو ربكف تييلا باب یتا غ ٤ هبت إف ربكف ةايل تاذ ءا ٤ لك اف

 لاق ضرألا هب تكتت دو اهديب ةملاج يه اذإو جار هيف س دل تببلا اذإو « هبحت

 « مدا كل صأيف ةيو داعم تيتأ كنأول ملئسوبأ تنأو ريخب سانلا :تلاقف + كل ام : امل

 ةأرعا اهعتأ تناك ٤ هرصب عأف يلهأ يلعدسفأ نممهللا : لاقف « هب شيعت ايش كيطعيو

 مكتمدخيل ةيواعم ملكي كجوز تملك لف « ينالولا ملسم يأ ة اوما ثنا: كاف

 هوان كبلز كالظ دام اش دک فارق | هزم يف أرلا هذه انيف مک یطیو
 ا هدشانق زت لف لسم يبأ ىلإ تقأف < يرصب بهذ < هه انإ : تلاقف ءال : اولاقف

 ٭ابيلع تناك ينل اهاح ىلإ هتأرعا ت تعحرو ٤ اهرصب درف هللا اعد ىتح هيلإ بلطتو

 اذه انيلع سج هللا عدا : علسم يبأل نايبصلا لاق اهر : عك نب لالب لاقو

 سيل : موي هتأرعا هل تلاقو ٠ مهيدي أب هوذخأي ىتح هسحبف هللا وعديف يبظلا
 + اه لاقف < الؤغ هب انعب مرد : تلاقف ? يش كدنع له : لاقف < قيقد ر

 فقوف < ماعطلا عی لجر ىلع فقوو قوسلا لخدف <« بارجلا تاهو هينغبأ

 هميتف رخآ اًموناحا ىقأو هن ٍبرهف < يلع قدصت لسم .ابأ اي.:.لاقف < لئاس هيلع
 ه الق بارجلا ىلإ دمج م < مردلا هاطعأ هرحضا ايلف « انيلع قدصت :.لاقف لئاسلا

 بوعرم هباقو بابلا رقنفا هلزنم باب ىلإ لبقأ مث < بارتلا عم نيرراجنلا ةلاخل نم
 قيقدب يه اذإ هتحتف الف < بهذو بارلا يمر ..بابلا تحتف الف « هلهأ نم

 « بابلا رقتف ملسم وبأ لأ يوملا ليللا نم بهذ الف < تزبخو .هتنجعف ىراوح

 ؟ اذهمكل نيأ نم: لاقف# ىزاوح ٌةفغزأو اًتاوخ هيدي نيب تعضو لخد الف

 ةعاح هاتأو ٭ یکییو لک اي لع « هب تئج يذلا قيقدلا نس ملسم ايأاي : تلاق



 الب ۳۸

 : اوقف« ًناحص أ يل تبصأ ول ىلإ : لاق ؟ جحلا ىلإ قاتشت امأ : هل ارلاقف هموق نم
 الوادازلا' نوديري ال موق يباحصأ انأ © باحص اب يل مسل : لاقف ب كب اعط وع
 الأ : مهل لاقف 7 دازم.الو داز الب موق رفاسي فيك و هللا ناحبس : اولاق < دازملا

 الو عيبت ال يهو انهقزري هللاو دازم الو داز الب حورتو ودغت ريطلا ىلإ نورت

 ىلع اوأيبت : ممل لاقف4 كلعم رفاسن انإاف .: اولاق < عرزت الو ثرحت الو« يرتشت
 ىلإ اوهتنا الف < دازع الو دازا مهعم سيل قشمد. ةطوغ نم اودغف « هللا ةك رب
 مستف 1 ىجيتتف « مث : ممل لاقف « انياودل فلعو ادل ماعط ملسم ابأ اي : اولاق لزنملا

 يجرح مولع دق يللا لاق نېک ر ىلع انج غ نيتعكد هی سف رابح أ دجسم

 هب لزات مدآ دالوأ نم ليخبلا تبأر دقو 6: كل ًارئاز تجرخ امنإو < يلزنم نم

 فلعاو .انقساو انمعطأف كراوزو كفايضأ انإو < ىرق مهعسويف سانلا نم ةباصعلا

 نيتلقب "يجو « رحنت دب رٹ نم ةبنجي يجو هار ني تان ةرفس يتأف « انباود

 نم اوجرخ ڏنم ملاح هذه لت ملف « اتان نال دورا فلعلاب “ یو ءم نم

 مانف اهب حبسي ةحبس هديب ناكو * ًادازمالو اداز نوفككتي ال اومجر یت مهيلاهأ دنع

 يهذ اهيلإ تفتلاف « حبست تلعجو هعارذ ىلع تفتلاو ترادتساف. < هديب ةحيبسلاو

 9 « تاينلا ماد ايو « تاينلا تبنم اي كناحبس : لوقت يهو هعارذ يف رودت

 زودت ةحبسلاو تءاجل « بيجاعألا بجتأ يرظناو ملسم مأ اي يحله : هتجورل

 كماعط يف مسلا كل تاعج دق : هتيراج هل تلاقو ٠ ا الفاء بلت

 ةباش ةيراجانأ : تلاق 9 كاذ تلعف لو : لاق < كرضي ءارأ الف اذك و اذك_ ذنم

 مسي : ياعط يلإ برق اذإ لوقأ تنك يفإ : : لاقف (2) كشارف نم ينيندت تأ الو

 برو ضرألا كبر« اد هما عم رضی ال يذلا هللا مسب « ءايسألا ريخ ا

 ان را اتاطنأفا ةيزعل |اذاسنأف مورلا قطاف نالا ناكر * .ابقنعأ م« ءاهسلا

 هحمر e وه انيبف < مهعم ملسم وبأ ناكو شيلا كلذ نزحأف اهعودق تقو
 نأب نيملنملا رشبو رشبأ ملسم ابأ اي : لاقو حمرلا نانس ىلع عقو دق رئاطب ذإ
 : لاقف < اذك تقو يف نومداق مو« اذك و اذك اومنتف ةيرسلا ملس دق هللا

 ظفل يفو < نيدمؤملا رودص نع نزلا بهذم لييايقرأ انأ : لاقف2 هللا كمحر نأ نم
 اوثرفشي اوم ٠١ يدلل لق ) : لوق هللا نأ ال ول : هل ةيزاجل موي لاقو 0 ٠

 ندم يفإ هللاوف < هللا كمح ري : تلاقف < كتححوأل ( هلأ ماي أ نوج ري ال نيذنلل



 اظرف رک اع نبا غي ان

 نوجربال نيذلل ارفغأ نأ ينرمأي هللا نإ ::لاقف 2٠ ينعجوت ان فا اب ارجو
IO CFدجوف هلزنم ىلإ اموی فرصناو  

 « دنبا اعدف ٤ كنبا ىديسينبرض : تلاقف ? كيك ام ةينب اي : اه لاقف يكبت هتيراج
 ةيطلافخو يبشر دنيا يلطف | اها أع یبا تاق یف دف امل لاق
 اينالا يف هيبلطت ال : لاق« معن : تلاقف 9 هنع توفع : اه لاقف« يديس مظلأ ال

 ثعدف « نيلوقت ام لع يدبشت ىح يبهذا : لاقف < معن : تلاق 2 ةرخآلا يف الو
 لبقأف < يلاعت هللا هجول ةرح اهنأ كدمشأ : لاق, اودهش الف < اهلوق ىلع اهل دبش نم
 ؟ اهريغ مداخ كل سلو كنبا نم ةمطل لجأ نم اهتقتعا : لاقو موقلا ضعب هيلع

 : لوقي ناكو ال الو انيلعال افك" تافن انتيل. موقلا اهيأ مكتنع انوعد : لاقف
 اهتضنأو اهعنهأ اأ نإو < ًادغ هللا دنع ينتمذ اهتعنو اهتعدوو اهتمرك أ اذإ سقت نإ
 نعلا مهللا .: EOE عمسف ةئيدملاب ناكو ٠ ًادغ هللا دنع ينتحدم اهتلمعأو
 نب جتك ةنيدلل لعأ اب ? اذه لوقت ناثعلأ فوفكم اي : لاف“ دلو امو ناثع
 فب « دوم نم رش متنأل ةا لمالك ادت هللا ىزج الكف « لذاخو لاق
 هات نب قام ديك ا دقي يدعم < هللا ةفيلخ ملتق متأو « هللا ةقان اولتق دوم
 برضأ ماشلا لهأ اب .: نافع نأش يف ةشئاع نم نولاني مو :ماشلا لعأل لاقو
 ايام ىذا نالا ف نمل ا لكك ک لشو ابلثم < هذه أ لشو مک مكل
 : لوقو نيفص مويأ تري ناکا > اهل ريخ وه يذلاب الإ اهبقاعي نأ عيطتسي الو

 يتعاط دع تاك . يتعرد تسل دقو 000

 رهن ىلإ اهنم ءآملا يرجي ةبيط ةا يلج ندع للك امالا لثم : لوقي .ناكو
 دکال ناک ناف < نيعلا وفض مهيلغ رذقيو نود كنا سانلا ضوخيف ميظع
 الو دومعب الإ لقتسي ال طاطلفا لثك سانلا لثمو « رهنلا دسف نيعلا لبق نم
 حلصي الف < انهو دومعلا .دادزا دتو عزت الكف < داتوأو بانطأب الإ دومعلا موقي
 لاقف امو ةيواعم ىلع لخدو د« سانلاب الإ مامرالا حلصي الو « مامرالاب الإ سانلا
 ءيشب تئج ناف « ةثودحأ كما ليال : لا لاقف 9 كما ام : هل
 E جلد م كدا كذا نو ٤ 'يش كلف
 , يلابن ال انإ ةيواعم اي < كلدعب كروج لام ةليبق اهلق أ ىلع تلم مث « برعلا لئابق
 00 : هل لاقف ربنا لع وهو ةيواعم ىلإ ماقو + نيعلا سأر انل افض اذإ راهنألا



 بیڈ اا
 + كلل يش الف يشب يبن ل نإو © كل ناك يشب تئج نإ ٤ روبقلا نم بق تن اغإ

 لمعلاو قلاب لوقلا ةفالخلا اهنإ < هقيرفتو لاملا مج هفاللا نأ بحت ال ةبوامم اب

 اذإ رام الا رذكبا يلان انإ !ةيزاعت اي ٠< هللا تاذ يف سانلا ذخأوا ةلدعلاب

 كفيح بهذيف برعلا نم ةليبق الل نأ كايإو ةبو داعم اي < اننيع لازال افص

 0 رخدو ٠ :اهررك واسم ابأاي هلا كمري : ةيوامم هل لاق < ساج غ٤ كلدعب

 وع ر:/ةيواعمت لاقف نيم الا: سالا لاقف < ريجأألا اأ كيلع مالنلا : لاقف ةيواعم

 رجأتسا اجر نکا كعب انبقإلا اسا لان“ وتراجم هاا ملسابأ

 « اهبابلأو مادا رباز طفل نص نا رنک رل و« هتبشام هالوف ًاريجأ

 هاطعأ" ءافحعلا نمشتو ةزيغصلا: قحلت ىح اهَزاَرَج نفوو اهتيعر ا ندتأ وه نإف

 ءافحملا كاب ىتح :اهعاضأو ,اهتيعرن نحيل وه نإو «ةدايز لبق نم: ةداازؤ هزجأ

عف رجالا بحاص هيلع بضغ اهئابلأو اهزازج رئوي مو ةنيملا فحعتو
 هطعر مو هبقا

 نبل هنأ ملعا ةيواعم اي + هل لاق هنأ ظفل ينو < هللا ءآش ام: ةيواعم لاقف « رجأألا

 « اهاضرم یواد ناك نإف « اهنع هلئاس 00 الإ ةيعر يعرتشا 1 نم

 نم فنأ يف':اههضوو <  اهارخأ ىلع اهالوأ درو « :اها رسک ر بجو « اهابرج انهو

 ةيواعم اي رظناف ٠ همرح لعفي ناك ن إو > هزجثأ :هافو ءا او الكا

 نبالاق < ك كلذ لع رمأالا. ملسم ابأأ اي هللا كمري : هل. لاقف أ كلذ نم تنأ نبأ

 امض هنكلو < ذو قرفتت ابعدي مل كوي اهارخأ ىلع اهالوأ در : هلوق :

 ترثكاذوإف < ًادخاو (ًميطق تناك اذإ اذه «  ةيعرلا نحن نم كللذو < ا

 كچ :i نولوفي انا كل ذو.« اوقوفي نأ مدنع دمح الاف ءاعرلاو عاطقألا

 : .يمعصألا لاق“. TENET ٠ نیب لطعتو 6: ااش نیب

 هلوأ رکنا غشنا را قيضيف ثيدحلا اوعمتجي مل. ءاعرلا ضغابت اذإ

 ءالفلا لغم : لوقب لسم وبا ناک و عرت يلا عضاوملا امم عبقتي ان انهو

 مولع تين اذإو < ودنا مهل ثدب اذإ ءال يف موجنلا لثم ضرألا ف

 + ةلالضلا نم كلاسلا اب اهباوحني ضرأألا يف لايمألا لغم نيلاصلا لثمو < اوريحت

 عنا فاو دین یا متقبس دقف اوميقتسا ءآرقلا رشعم اي : لوقب ناكو

 لمعب ال .ينلا ملاعلا ةملك:,لوقي ناكو ٠ اديب الالض متالض دقف ةالاعشو م

 نثاع: لجر .ةثالث ءايعلا : لاقو ٠٠ افصلا نع رطقلا لزب اک رلقلا: نع لؤت اهب



 منا ركاع نبا خبرا

 لجرو نال ماش شعب ملو هملعب شاع لجرو < هيف .نمانلا :شاعو هملعب

 اينالا يف نورك اذتي موق ىلإ سلجو ٠ هيلع لابو ناكو هملع يف سانلا شاع

 ا هلخدف 0 ارق ديد! هاا لتر لک كب كر يلثم امنإ : لاقف

 رك ذ ىلعو ريخ ىلع اونوكت نأ وجرأ انأو مكتيلإ تلج « هل فقس ال و اذإف « هي

 سالا يدي يف امن سأيلا .ربظأ ::لاقو - .جاتع اقف“ ان تاسع أ اذإاف

 امو كايإو < رضاحلا رقفلا هلق ناذأ«سانلا ىلإ 'تاجاحلا بلط لقأو « و

 ككطظع دانا 15 دوعن 0 ل عدوم ةالص لضوء“ مالكلا نم همم رذتعي

 قالا" لامن ال يع اعاد ٤ رسا تلم ارین وألا وكس وأ

 : هللاقف 2 سانلا نم اد یار اذإ فكيت کاتي اھم اباه ةا :نب لس 527

 نإ ال6 ىلا زان ااهلئاوأب كارف ر الو مهفرعت ال موق : لاق + ةلاغملا امو

 2 رك دلا ةلاخ امو راب لاق ًارکذ د مكلخأ نامزلا اذه ين كفا

 ءةاذاج لحلو 5 نافاس ار ااو مل نم : لاق

 دي ةدابع نع الغاشم 5 مو هلايعو هلهأ لِقنم لاق داملا ةفخ امو لاق

 الأ © هلايعو الحال ا ارحو اهل نم ايندلا ففطتخلبف جري کم لجرلا نإ

 ناحنبس لسم ايأ اي : هل لاقف < هريغ بسح يف نامز لا كلذ يف 0 لجرلا ,ةدعيسو

 ىلإ موق يمشنيف ساناا بهذيو < علا سردي مث : لاق اذه نوكتي لهو هللا

الو مقدر نم نودجت ال مهام ريغ ىلإ موق ىلوتي و.« مهاب ريغ
 + SC نم 

 نإ < هل قرو ال كوش اوراص مث هيف كوكل OE لاکو

 تررف إو « ك 0 معك اإل > ك ودفان مهتدفان نإو «كوبس مهتببس

 ٠٠ كرقفا ويل كنض رع نم طعأ :/لاقفا? عنصأ فيك: لجر لاقف < ك وك ددأ مهم

 0 علا لاو < لدتا « ةنايماو < ةقرملا : عبذأ يف نابقي العبر را: لاقو

 وایی سانلا يقلف ةز )انج يف اموی ناک و . هلال يبس يف ةقفنلاو < ةقدضلاو < ةرهعلاو

 7” . EES رم اقوخ 1 E لو سو فلاب هاتأف همالغ ا < وزغلل

 لع و ا تناك#ي .٠ ةمادتسقلا يف لازب ال. مورلا :ضرأ لخد اذإ

 روبقلا ىصقأ هربق ن نا يموأ وزغلا يق وهو ةافولا ةترض الو ٠ .تامدقلا

 7 نيعبدأو عبرأ ة يس لولا صوان فوتو. ٠ مهقاؤلبتلةمأيقلا هوي أي 3 ل

 ةبيصملا نإ : لاق ED اف قز لوق رف افا

۲1 ٤ 



Aليد  

E E O O E 

 ةلدابعلا 21 | ءاعسأ يف جلا فرح

 ثيدحلا عمم ٠ رازلا يموسرطلادمجوبأ هللا دبعنب رباج نب 6 هللا دبع 0

 ميغ ىلإ هددس یورو ج ةعامح هنع هاورو < ةعاح نم اهريغو قشمدب

 هباتكلو هلوسرلو هلل ةحيصتلا نيدلا : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ يرادلا
 ةحيمنلا نيدلا : ظفلب هاورو ٠ هقيرط نم ظفاحلا هاور < مهتماعو نيل "لو

 ةا و ةهبامكلللو :هلوسألو هلل ٠٠ لاق :١9 نلت هللا لور ايا ءاولاق 6 تنازع :ثالث
 لصأ اندجو : لاق هنأ يروقلا نايفس نع مجرتملا ىورو * مهتءاعو نيملسملا
 نب ةلثاو ىلإ مجرتملا دنسأو < ماثللا ىلإ فورعملا عانطصا ةوادع لك

 ةثالث هللا دنع ءانمألا : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق عقسألا
 الاء ناكو يتشمدلا ريمع نب دمحأ لئس : کالا لاق < ةيواعمو ا
 اذهب ثدحو : کالا لاق « دج هركتأت E ا لش یم
 : ةيلاث ةرم لاقو ©« ثيدحلا بهاذ وهو « مجرتملا ينعي راجن هللا دبع ثيدحلا

 دملا ركنم وه
sie xXتعمم :لاق + ملم نب ديلولا الج نم !موبأ رباج نب 5  

 ( نيعأ رق اتاي ردو اجا وزا نم انآ بھ ) ةياكح ىلاعت هلوق يف لوقي ديلولا
 < ( اإ نيس انلمجَأَو ) « دحلا .انيلع نوج رخي الو كندابع نونسحيف كنودبعي
 لاقو * اندعب "يجي نم حلاصانب | أبو < انلبق نم ىفع نم علاصب متأن : لاق
 دجي ةعاط هنقزرل ( قسط ًةايح هلي 15 )| ىلاعت هلوق يف لوقب ينشللا تعمم
 يف برشلو لك يلف هبلق قريو هعمد رتا لأ: دارا نما: لاغر < هبلق يف اهتذل

 ثيدحلا ءاج امنإ : لاقف ينارادلا نابلس يبأل اذه تارك دل: لات «.هنطب قش
 ٠ مدن اوج رف مشا اوبساح دق ءالؤح یاو < بارش ثلثو « م اعط.ثاث

 لبق نم ةرصإلا ىلع لماع ناك ٠ رشب همساو دوراجلا نب 26 هللا دبع

 « هب ثبعي ا يدا ديزي نب هللا دبع ناكو ٠ كلملا دبع نب ناهلس

 بوش 00 هللا دبع ىلع اودبشف سبقلا دبع نم الاجر دوراجلا نبا. سدف

 اذكه ام : لوقن هللا دبع خاف < فلتلا بارض دلا :هبرضو: هيلع ضيف ارجا



 2 رك ایا خب 0

 ىعداو سلا يف هقنع قدف هل امالغ هيلإ سدو نحسلا ىلإ هب ا دودجلا ماقث

 : لوقي قدزاذلا اشا ےم هصق تحت هدب ف ناک اخ صم هنأ هيلع
1 

 تالئمصملا ىدحراب عيمر دقل کسا لا الا مت لاي

 نأ الف < نحسلا ىلإ هداقو قدزرفا بل نم دورا لا نبا. هجوف < .هل ت تابت

 +. اخ يعبطاا:يف نشل هنأ, ك3 نأ نول ملا .اهيأ :: لاق .نجتسلا باب لع: ناك

 ملس هيلع لخد الف < هيلإ هصخشأو دورا لا نبا لزعف نايلس ىلإ ربظا ىو
 < .ايأو ام كنم اليخ ناك نم تلتق كيلع هللا ملس ال : نايل هل لاقف < ةفالخلاب
 ةماقراب .انوقر أو « (طوسو اقيس انيلإ مت 2دو لاراب لنولشللو نیا والا
 هنإ نينموملا الاب كالوق ا « دملا ءارو نف سفت كلبت نواف « دودحلا

 لوسر هل لاق يذلا 0 bA ODE ل أ ينم ا نعل

 الوو اب ةنلا ىل ضا : لاق دوراج ا ملسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كشلا هيف ينلاخي م ا ناس كن وأ ل: مع هيف لاق.يذلاا وهو

 رال یتا يأ امور < هيل. اعمل نقلا دبع شحيعأ تكارذأ ولو
 « كلام نب عمم هل هدج 50 نجلا موي بلاط يبأ نب يلع ىلع كابأ

 ١ هنع هللا يضر يلع ل ,j موي ناورح اج ناکو

 توريبي ثيدحلا عمم - يناواملا د وبأ دايز نب عماج ن , +× هللا دبع 6
 وبأ هنع ىورو ٠٠ .امهريغو .يموسرطلا ةيمأ قادما نب عيبرلا نم اهريغو

 ةن ةرثع كنه لت كعبش'ام.+ لؤقي/ئفاشلا| تلم ::(لاقو + هيغو م اما, دمحأ

 < اپا اذنك ودا لاتا لو ادا اعا بک اک |
 تاق اهياع تاخد اذإ کف

. 921 
 2 دير كج الوز وع طفي قالد اللا

 اتر اكلك تنأ جلتو هبجوب كنع دصيو

 نإ لاقي يليقعلا ليقع نب رماع نب. قفتملا نب دارج نب دل هللا دبع 9

 N عو ثيداحأ ملسو هيلع هللا یلص ی لا نع ىور ٠ ةبحض هل

 ظفاللا دكسأو xk ماشلا نم ةتءوم نم ملسو هيلع لا ا لؤشد ىلإ همددق

 : لاق « نوثالث : تلقف 9 كلب أ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاقدتأ هيلإ



 بيد ¢

 E ةئالا نأ ىرنل انإ هللا لوسر اي : تاق « ةئام نم ريخ نيثالث نإ

 « امس ىدؤي ال هنإو < بحعم اهب اهبر نإ : لاق © انيلإ بحأ يهو نيثالث
 لاق : لاق هنأ اضيأ لإ دنسأو * نئفم حرفم لكو < ةنتفم ةحرفم“ ةئاملا نإ

 نو نم ڑی ةا ةعقسم قورعلا عطق : ملشو هيلع هللا ىلص هللا لامر

 تاليا ی رشف ناب لعذلاهتلخلاا كبراضي اذا ناك ١ ملجم اهبل ميشا للص يلا نأ
 ماعط وهو « مدو ثرف نيب نم جرخي وه : لاقو هلسغف ام اعدف ةرطق .هبوث. ىلع
 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق. اضيأ .هنعو . ةنجتا لهأ بارشو. نيملسملا

 +× ضمضمتف ءا اعد لك أ اذإ ناکو < ءاولحلا الإ هنم اتن ىف ١ لسو

 هتمارك نم ضقني الفيلا : ملسو هيلع اذ لس ینا ليوطتب لاق 0

 ًادبك مطأ نم: لسو هيلع للا یلص هللا لوسر لاق : لاق :اضيأ هنعو ا مايأ ةثالث

 لوسر لاق : لاق هنعو * ةمايقلا موي ةنجلا ماعط طا نه ةا هج ا

 ةنجلا بارش نم: ةاوأو KETE (اغطع ًادبك درب نم : اسو هيلع هللا ا ىلص هللا

 كوخأ كاتأ اذإ : ملس و هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق : لاق اضيأ هنعو * ةمايقلا موي

 هللا ىلص هللا i لاق : لاق هنعو  ًارجأ كلذ يف كل نإف هورأف اًناشطع ملسملا

 لاق. : لاق هيعو. دعب ًادهحاو ءان هفويلف ظرف: كدحأ ضرقأ اذإ : ملسو هيلع
 اهنم <« ءاجسلا ىمست ةرحش .ةنجلا يف نإ ملسو هيلع هللا یلص, هللا لوسر

 ا جلي نلو ٤ جشلا جري ابا < حشلا ىست وج رانلا ينو < ءاخسلا جرخي

 î : تلقف ملسو هيلع هللا ىلط يبنلا تلأأس /: لاق هنأ هنعو .* حيجش
 نق ا: لاق 9 نموا قريسي له تلقب # كإذ نوكتي دق : لاق: 3 نمؤملا ينزي له

 هذه :لاقشيح هللايبن اهعبتأ م ٤ ال : لاق 9 نم'وملا بذكيي له : تلق« كاذنوكي
 هللادبع :يراخنلا لاق # ( ةنونمؤي. ال نيالا بذكلا يرتقي امنإ ) ال ةملكلا
 نر نعيم : دارج نيا لاف ٠ ياشلا ثراحلا نب دمحأ لاقو ٭ ةبحص هل دارج نبا

 لادا هنأ ل لاق شم انأو واع هن غلصا نبل اف ن نم
 دبع مسالا معنو < مامهو ثراملا li ريخ نإ : لاق 9 1 ا انا دالؤن

 : لاق < < ةكئاللا ءا ا الو. ءاي الا ءايمأب اوهمو< نمحرلا دبعو هللا

 رظن هدانسإ يف : لبس نبا لاق. -. يبينكنب اودتکت الو يمسابو : لاق . 8 كمسابو

 نكي الو ٤ ةئامو نيتسو عبرأ ةنس تام. ترا ا نب.ادمتأ :نأ.رظنلا هجو : :لوقأ:)



 ro رك اسع نبا خيرات

 قدشأالا نب لمي نع ةفالقتلا ثيداحألا نف اضيأو < دارج نبا كردأ نوكتي نأ
 ةيدللا فيش لاعبو ع زجر ال دارج نبا هللا قبح: :غاجوبأ لاقو دارج نبا لع

 <« جراما ة حض ي تا لاق نماؤصقؤن< قدضن ال: لعب ناكا :-ةعذازرو بأ لاقو

 ر ادا ا هدحو يلعن هنع ىور : لاقو < يوغبلاو بوقعي ةتبحص ثيثأو

 ورو دن( ا اروا عطرا رک ا نيا طريقا نودا ركلكت ::قلاياالاقو

 نبأ نع ثدح ٣ يفوكلا ىل 1 ]حبلا هللا دبع نب رر زج نب 3 هللا دبع د

 ركأذو
 ٢ ¢ 2 ي <

 نم وت يانلا : شياو وازن نيذلا لالا لهأ ءاسؤر"ىلع ًاريمأ ناك هنأ

5 
 عيسلا قاحشإ دو برخ نب .كائمو 'ذايز كا نب ديري همغ ۍورو

 ع الا نب عفط ألا ج كلذ مدقتو < ةينيطنطسقلا وزغل ةملست عم قشمد
 لع هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع مجزتملا نع: يناربطلا جرخأ + يدنكلا

 سانلا محري ال نم : ظفلبا ظفاحلا هاورو < محري ال متري ال نم: ملسو هيلع هللا

 F2 ملشو هيلع هللا للص يلا نأ هّتبأأ نع هنع را جرخأو + ۳ هج زال

 ثيذملا اذه ريغ هنأ نع مجرتملا ةجرت يف يناربطلا جرخي ملو < هيفخ لع سمو

 لعد ردغسا ظفاشلا نإ م < ( ًادحلاو اًعبدحت :نيفيذحلا ' لعج ظفالا نك ) دحاؤلا

 ارد لاقت لس هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هيبأ نع مجرتملا ىلإ دنسب ىوزف يئاربطلا
Kgء ء  

 نوريغب ال زعاو هلم عشمأ 2 ئداعم اب لمعي لجز م مربظأ نيب نوح موق نم

 ماجلا ىف قاززلا دبع هاورو © باقعب هللا هباضأ الإ هيلع

 « يعئاملا بلاط يلأ نبا رايطلا نيحان لا يذ رفعج نب 26 هللا دبع ا“

 ذإ ةشجلا شوا دلوو ٤ هريغو يعشلا هلع یورو « ثيداحأ هل هلو 0 حص هل

 ققشمد' مدقو < اةنياثملا نكسب دم ًاداوجب:ناكاو «0اهب: "نير جام :هاوبأا ناك
 ثيأر : لاق هنأ هلع يلصوملا ىلعي يبأ ٠ قيرط نم :ظفاحلا یورو #٠ .ةيواعم 9

 : لاق هنأ هنع ظفاملا جرخأو ٠ "ءاققلاب بطرلا لك أي. ملشو هيلع هللا ىلع يب

 NOR اًقيدح يلإ زسأف هفلخ موي تاذ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسز هب زتتسا ام بحا ناكو : لاق + .سانلا نم: اذحا هب

 الف < لج هيف اذإف راضن الا نم لجر طئاح لخدف « لضخ شئاح أ فده هتجال

 هيلع هللا لص يتلا هاتأف < هانيع تفرذو نا ملسور هيلع هللا ىلص يتلا أر
 9 لجل ا اذه نمل 3 لجلا اذه بر نم: لاق غ٤ نكسف هارفذو هتارنم حس ملشو



 بن ذه نزيل

 هذه يف هللا يتتت الأ : لاقف < للا لوسي ل وع را الا نم ل اخ
 * ملسم هجرخأ N إ اكش هنإف ? اهايإ هللا ككلم يتلا ةميملا
 يبأ نب يلع نع ظفاحلا هاور اذك « فلا ينلأب هل ماف ديزي ىلع مجرتملا مدق
 : لاقيو < نيتنثا. ةنس ةنيدملاب مجرتملا تام ٠ هيف اًعلابم الإ ءار الو © ةلمخ
 00 + نينا ةنس يفوت : ليقو < ةنس نيعست نبا وهو نيناثو عبدأ ت ةنس
 انب رم ذإ بعلن نايبص نحنو سابع ينا هللا ديبعو امو يتتيأر ول: لاق هنأ هنع

 ينلعج : : لاق < يلإ اذه اومفرا : لاقف ةباد ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلإ بحأ هللا ديبع ناكو < هءآرو هلمجف < يلإ اذه اوعفرا .: ثقل لاقد « هماعأ
 يمأر ىلع حسم غ : لاق« هکر تو امنق لمح نأ همع نم ىبحتسا اف « مق نم سابع
 لف ام : هللا دبعل ليقف < هدلو يف ارفعج فلخأ مهلا : لاق حسم ايكو« الث
 ردص كلذ مدقت دقف ا ةصقو رفعج تدع انأ ا ل 2ق

 دبع نع ظفاحلا یورو * ( انه هراركت نع انانغأ دقو ةتكوم ةوزغ يف باتكلا
 كراب مهلا : لاقف يل خأ ةاشب مواسأ انأو سو و هيلع هللا لص نب لا يف ار : لاق هللا

 * هيف يل كروب الإ تيرا الو يش تبا + هللا دب لا « هم يف 4

 « نينس عبس ءانبأ نحنو ريب زل نب ةف دبعو انآ لسو هيلع هللا یلص يبنلا تعيابو
 ينلا ناك : لاق هنأ ظفاحلا هنع جرخأو ٭ 5 هدي طسبو مست انار الف
 ا هنإو < هشب لهآ نايبص .ىقلت رفس نم مدق اذإ لسو ا هللا لص

 نسحلا امإإ ةمطاف ينبا م ص مث هيدي نيب ينامخ هيلإ يب قبسف رفس

 نع ظفاملا ىورو # ةباد ىلع ةثالث ةنيدملا انلخدف هفلخ هفدرأف نيسحلا امواو
 ا ا ل رو كاني رحب المو لع هللا لم للا نأ تيؤح یر
 × نيئس رشع نبأ هللا دبعو لس سو هيلع هللا ىلص يبنلا ينوتو ٠ هتراجت يف هل كراب مهلا

 0 ةملك ل سو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم تمم : : لاق هنأ هنع ظفاملا یورو
 هللا دبعاي تنأ امأو < يقلخو يقلخ هبشأ ر عج : لوقي هقععم « معنلا ر ال يلذأ

 < اسوا هلع هللا للص هللا لوسر يل لاق : لاق هنأ هنعو * كيبأب هللا قلخ بش

 + يملا يف ةكماللا ع ANE كوبأو < ينيط ن تقلخ برم كل نينه هللا دبعاي

 ل ايي نم ب ن الح نتج دش هللا دبعو نيسحلاو نسحلا بطخو
 مريخ هربخأف هنع هللا يضر الع ىنأف « هرم ودعأ نل اريمأ"اهيف يل نإلا : مل



 سفن رك انا ے رات

 ةجاح يها إف نيشحلا امأو < قالطم لجر هنوف. نسحلا انأ : هل لاقف هراشتساو
 + هتلبا بيسملا هجورف « كل هتيضر دقف رفعج نب اا ٤ لکا ىلإ لجزلا

 ٠ نيحانلا يذ نبااي كيلع مالسلا : هل لوقي هللا دبع ىلع لس اذإ رمت نبا ناكو
 نوعبس همدق ىلإ هنرق نيب اهف دجو ٠ اذه ميبحأ .هابأ عي أداول : لوقي رمت نبا ناكاو
 ودب * لوقت ناک ةيواعم نأ ظفاخلا:ئورو * حمرب ةنعطو فيس ةبرض نيب

 رفمج نب هللا دبعو < ركذ ريخ لكل لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر : نالجر مثاخ
 + هطسولزان هلا دبعو ٤ دحأ هفلبب ال ”الزنم لزان دحلا نأكل هللاو فرش لكل
 : لاق « ءآنغلا عمسي اذه كراج نإ : هتأرما هل تلاقف هراد هلزنأف ةيواعم ىلع دفوو
 : لوقت يلو هينغت هل ةيراجو هعيلعأف ينيملعأف الذ ناكاذإف

 دعب الا نع ىندألا كفرطي ١ ةلم وذل 7 كنإ
 عمل لاق 9 كيقسأ ام : تلاق < ينيقسا : لاق مث« هاكقدص اي : لوقي ودود

 كراج نإ : هل تلاق كلذ دعب ناك الف ؛ سأب ىرأ ام : لوقي وهو ةيواعم فرصناف
 لولم « ليللاب نابهر موق اذكه : لاق « نآرقلا ةءاارق نم لالا مان انعدب ال اذه
 فلا فلأ هيطعيف ا ىلع دفي هس لکا رفعح نب هللا دبع ناک وج راهنلا يف

 هتذخأ اإ يفإف ينبد ينع ضقا نينم'وملا ريمأ اي : لاقف « ةجاح ةئام هل ينضقيو < مرد
 « مولا كنم ريخ ًادغ كنإف < ًادغوا ينعد كموي ءاطعإب يلمأ طسباو < كيلع
 : E ءالإلاب كنأ اك

 دغ تيقبام كيموي ريخو هلئان "ضيفي موي كاموي

 سيل هنراف © انع كانغو كيلإ انتجاح ا4زآ ا ادني و
 e PL 0-5 « مودي ینغ ل امك الو > تت ا اک

 « اتدايز الح اهيلع انتدذ نإ و “ا انضر اهدنع انب فق نإ <« ةفيرت كيلع

 ::نمدلا نب قل نىثعألا لاق اك تنأو نو
 املاحس ورو ايلا رفغرا ٠٠ احل ريصاف ةداع ةدنكا تدوغ

 ارق < كدب اع ضبقت الو « اهلغم كلل .انيضق الإ ةجاح انل يضقت ال كنأ لعاو
 « دهاشلا اهيف كثي < كريغ نم تءآج امن أكف نامرملا نم ةتلفلا كنم «يجتل  هنإ
 كل اوتأعي ىتح اهنم كا جرخلا يأرلا لهأ الل بلطيو < بئاغلا اذ کو
 لاقف « بلا لا كردقو « بلاغلا كظحب كلذك و: © نامرلا زوجي ام رذعلا :نم



 بيده ندب
 نأ يلِإ بح أ لحر شيرق يف ام هللاو « كتأفاكمل يلام تيب عسنب اف كبس : ةيءاعم
 كيم يلع ناكسو: يلع نم كناكم ترك ف اذإ ينكلو ٤ كنم دنه نبا نوكي

 خد رق نم الجر كب ساقال يفأ ركاذأ م4 كنعا تضبقنا

 22 ى كانال 8 تلاغلاو © كيلع تفطعف اهب: كحجتر الإ . كنزأ
 مک لب مكلوقف دوعام اما ايل رتكتسسا ةا مادا بحأ إل

 الإ لاح نع نوكأ ال ياف كقح نم يضقأ ٠١ يقح نم يضقت نأ امأو (2) يل

 بلغت اةإ 9 لام لخبأ فيكتف لخبلا امأو « كنم يدب يف ام رك أ كيدي ينو

 الو« هنع تمظع الإ ی

 الإ قلع امو > نئملا هل تدقتعا دقف « ىلام تدب ل عج ر ,قح ا ةا ىع
 2-2 ب نا a ب

 دقو « هذخأب كك ارورس دشا هث اطعإإب انالو < ةعنمال هعمجا امو < هيطعال

 قر أ > كنيبو ينيب را هدلاو ةدوع كلو « لاملا يف قوقملا تقلح .دقو يلع تمدق

 لاق 2 2 رفمج نب اان كنید کک : 4 ةءاسرالاب كيو ينيب نبرضت الف )2( قياسه ا

 ةي وعم لاق 3 مرد فلأ

 فل
 « درج اردو اسف نم 1م اهبجاو « هنع ابخقا دعس اي :

 نبال ايئاه.ةيواعما نظن : تلاقف مرد فلأ فلأ هاظغأ نيح ماشلا شيرق تدضفف
 : ةبواعم لاقف 6

 اههولح تفخ نيح شيرق لوقت

 هنويد فلأ فلأ يضقب م نف
 أال ابأ ال يل اوعد تاقف

 هلو 5 ام ء احطبلا تف سيل 1

 هموق ذاع رفعح ا ناكو
e e0  

 رفعج نبال اومكساف فل افلاام

 فلاعن ك١ اناعا ارنا ت الو

 رفغج نبال باه دنه نبا نظن

 رخوت 1 ةيذقم هتحاحو

 روعا :ريغدل ضف کس

 يرصنخ هاوقتب ينث | نم لو او
 ردم نالا فلا كي مو

 رك يلا اهاثمأ الو ريغكا

 رخو نم اکو اردن نا و

 ديزي لعحف « هنبا ديزي هدنعو ةيواعم ىلع رفعج نب هللا انوا يعشاا لاقو

 دبع لاقف «هللا:ةأقرح :ريغ يق فارمإللا ىلإ هبسنيو ا ههالك يف هللاا كعب ۲ض رعب
 :ا ةي رام لاق تهخبج ال ربرادلا لخانضرزلو كباوج ن ء ي عفرأل يفإ : ديزيل هللا
 لاقف « كدجو كيبأ نمو كنمو هللاو نإ * لاق < هنم فرشأ كنأ نظتا كنأك
 نک بح نم نرخ ةخأأ نق بوح رصع يف اا نأ ةا كبك اه: يداك
 هما اة انا EEN نإ ةيواعماي هللاو ىلب : هللا دبع لاقف « ةيفا



 ۲4 رک اع نبا خيرات

 اار سف ةر ا دبل ا1 هالو اإ

 اذإ ناكر نزح اا هءانإ هيلع افك أ نم هلوق : يعشلا لاق ٠ جرخو

 نك اا لابا شلل اب ىو لف منحت ةبقع وأ ة ةينث 2 نار هنا ااا

 هاجف زوجتي سانلا فقوف .عنحنتف ةينث هل تضرعف رفس يف ناكف
 هددېتو برح هيلا رظنف « همدقت مث 2 برح نمو : لاقف يت يب نم مالغ

 < هنلو دت نل زه دلار برقر كا كلا + دادا كنم لار هلا قلك طله تلال اكو
 انيعااساة ا . :

 <«بلطملا دبع نب ريبزلا هل ليقف ؟ بلطملا دبع نود کوز لاف فلك ع ناطملا

 نإ 2 ا :

 : لوقي يملا أعنف

 ۰ برح زوج

 نع لأف ةكمي ةجاحب هل تدب ,يجيمعلا نإ غ

 لاقف هيلإا ج رخت هباب هيلع عرقف ريبزلا باب ىنأف ةكم مدقق
= 0 

 ٠ كانيرق ىرق بلاط تنك" نإ « كانرخا:اريخعشا تنك

 البق .ةيفلاب رح كلقال

 ينعوريل يف مكاو دعاصت الفق

 ريبزاا لاقف

 اذإ باطما
 سطل لاق

 همم ترسو يناخ هک راف

 ةدا ديعولا اينددهب يضف
EER 

 هدحو 6 ناكلاك هتک ريش

 هب رقبا را جنتی ایزه مرق
 هنکر و قيتعلا تینلاب تقلحو

 دنېم يعن نامل ريبزلا

 باطملا دبع نبا انأو فان رج دقاق

 راقم الا يف نوكأ

 ېراضا تیل٣ لنک رييزلا امف
 راد خفو مرک م موق تتأو

 اراختلل» اركز 8 اهلا + بحبو

 دات الا .يذ راو« مززو

 راتب مداض ةزهملا :كظع

 برخ هيقلف « هرثأ يف ريبزلاو هيدي نيب ىف « همدقتن مل الجر انرجأ
 يف يدانو زيبزلا. هفيس طرتخا م٤ هيلعدش مث 6 ةيعكلا برو :

 دبع ينب رشعم انإف يئامأ وبل

 تاطلا دبع راد يلإ راص یح ہرا ف ريبزلاو كتشل برح ىضهو < هتوخا

 : لاق <« كتبتأ : لاقف * برح اي مهم : لاقف رادلا نم اًجراخب بلطملا دبع هيقلف

 قحالتو < ديرثلا اهيف شهب ناك يتلا مثاه ةنفج هيلع أنكا أف لخدفرادلا:لخداا

 اوبتحاف مهبأ راد اواخدب نأ اورا لف < برأ ع م اطات بغا

 لإ ر ظن الف < بمطملا دبع امملإ جر < بالا لع اودلحنوأ فوم ئام

 لاقف:برح ىلإ لخد م < برعلا دوسأ ٌمحبضأ يب اي : لاقف مهنع یار ام هرس



 بیذهټ ۰

 : لاقف « ةرشع ىلإ جرخأو دحاو نم تبره ثراحلا ابأ اي : لاقف ؟ جرخاف ق : هل
 كر نفاع ا ا اناا اوأر اذإ مهنإف هسلاف اذه يئادر ذخ
 ىضمو <“ مهسوؤر اوسکن هيلع ءادرلا ىلإ او رن الق < مهسوؤر اوعفرف < جرخو
 لاق .٠ هادرب هراجأو هءانإ ا د لل نإ : هلوق وهف ابرح
 رودان ذج جوا لت ةاريبرلا راج سيمتلالوقإت ايرث كز نب ىناعملا يضاقلا
 * ىلاعت هلوق هنمو | < ريفك فذحلا اذهو دعاصت ال فف : يل لاقف “ هانعمو
 ( ]راس SEE e a ا نب يلع ناخ نامو
 ؛ ةيواعم سلخم يق رفعج نبال. صاعلا نب ورمت لاقو * e م نۇرتاي
 «ارثبأ الو يعدب تلف رفعج ىلإ ينبسن نل : هل لاقف« هريغصت ديري رفعج نءااي

 : لوقي وهو يلو م
 اكمالظب .هءوض  هنم : رتسنل 2 ةريبظ تقو سمشلا نرق تضرعت
 اكلذب. ديهش انايإ كضغبو  ةفيخ تیا ٥ ,اراخا: تررتك

 لسو هيلع هللا ىلص ادم نإ : لاق ص املا نال رتبأ الو يعدي تسل : لاق اغإو
 : رانيد نب ديعس لاقو * ,CN 7 كاش ن ! ):هيف هللا لزنأت > أ
 ةيواعم ىلع درو ذإ قشمدب ءارضخلاب ةيواعم دنع ةليل تاذ رفعج نب هللا دبع انيب
 يبأ نبا ڻمينرڌعپ نم. : لاق: ضرألا هب برضف يلع نب نسج هن نيا باتک
 هيراديو يهتشي اب ةيو داعم بيجي هللادبع لم < لمفأو هب لعفأ نأ تمه هللاو 2 بارت
 دعقف هلحاورب اعد هلزنم ىلإ راص الف « ةخوخ اهني تن :اکو * فرصناف ماق ىتح
 دائما ةظوق نبأ ا EOS جرخو اهيلع
 « هركب ام دمع نبا يف هتعمسأو هيلع تنشخ + 0 نباب ةليللا تعنص ام : لاقف
 ام حقا ام < تنص ام هللاو نشب : تلاقف « انابإ هت دومو ٤ انل. هبحو « هلاح هلاحو
 نيني مولا اجا الو ‹ هب هعيلص > ل هتليل تابف « هيلإ تيتا

 اذإف هلزنم لخدف هيلإ 5 0 يريغ هشارف نم هني ال هللاو : لاقو < أضوتف ماقف

 < ر یری اش مدل لاد لر داو لفغ لاا نأ هتف شبل
 لعل « هيلإ هودرف هوقحلف « هلزنم لخد ولو هددرف درک ردا لاقو ا ثعبف

 هريخأو « ًادنبأ هخركت اأن عمست ال هللاو ال : لوقو هيلإ رذتعي ةيواعم

 تررم ٴيش لك كل تبهذو كتمطقأ دق : لاقو < ةليللا كلت هنم ناك امم هماقغاب



 ما رك اسع نبا خيرات

 5 يضيف ا فيون ةريثك مغو لبواب رم ناک دقو < كريسم يف هب

 اد +: لااا ينيسملا نسحلا نب يبحي نع ظفاملا يورو * هسفن يف ناکام

 ناكو ةنيدملاب مسوملا م ناي كلا ناور لك ترف ار ع نار 1 نأ

 كنزي لعلم ؟ منوم اندنعام ىبارعأ اي : لاقف هلمحي نأ هلأسف اهيلع ا

 اهيلع بابلاب هتلحارو ةكم وحن راس دق هلقث اذإف هباب يلارعأألا قاف رفعج نباب

 كل يلارعألا أشأف هللا دبع جرت < قلعم فيسو اهعاتم

 روبط نيملشلا مهتالص 2 ةوبن تيب لهأ نم رفعج وبأ
 ا لعل, لج سلو اواحرت جيجحلا نإ رفعج ابأ

 ا كيدي يف م ىلع د هلام الا نض رفعج بأ

 ريطب نانجلا يلعأ يف ناحانج . هل يذلا ديبشلا نبا اي رفعح ابأ

 رودأ ةالفااب EEL يجنرأ مويلا ا عاب

 ىلا نع عدخت نأ كابإو « اهيف امم ةلحارلا كيلعف لقثلا راس يبارعأ اي : لاقف

 : لوقب وهو يبارعألا ىلوف « رانيد فلأب هتذخأ ينإف
 رنات طاس رار يعاب لم( هؤولاققا ینا هللا دبع اناخ

 هرك اسعجاد ليللاو ادني باش: ا: هن أك ديدملا ام نم ضیا

 هرئاط ريسلاو ندیلاب هل يرجيس رفعج نبا لاونوجري ی را لكف
 دواب نا لاجل, ةكرك لذ ًادلاوو سفن هللا تلخ ريخ ايف

 هرفاكوه نك افرع رك اش امو | ... .. رفعج نبا ابا (يَنبِلو اااه يناس

 : هدشنأف اهنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع ىلإ رعاش ءاحو

 هعارد زا نم اا مالا يف رفعج ابأ تيأر

 ةعاشلا ام وتس لاقفا تلا اها يحام ىلإ كركش

EEهعافت رهدلا هفك نمو يرفعجلا دجاملا  

 هعاطلاو. عمسلا كال لاقف ٠ يندعت ال دوجلل لاق نمو

 يتبج رت مل فيك ك حيو : هل لاق غ < زللا يتبج هيلإ عفدا : همالغل هللا دبع لاقف
 ىرخأ ةيفغ ىنغأ : لاقف < بهذلاب ةجوسنم رانيد ةئامثالثب اهتيرتشا يتلا يشولا
 شوا ,يبجاهيلإ عفدا : همالفل لاقو هللا دبع هنم كحضف « مالا يف اهارأ يلعلف
 : دنع هللا يضر رفعج نبا حدي تايقرلا سيق نب هللا ديبع لاقو *_(ضيأ



 يذبح تالا

 رفعح نبا وحن ءاببشلا يب تدقت

 هل اا ا ا عير زا( رور

 رقت لوا زوز نا دلور اوف
 هله 1 خلا يذلاب نأ كتا

 اهرانو اهيل اهيلع
 اهرارغ ليلق تفك هل دوت
 اهرازق قشمد يف ةليلق ناكل

 اهراج ضورلا لع ىنث 5 كيلغ
 امراض . نقرا لعل .(لاجتقا,ا ذاب ايظرأبتا رفلا ضاف د كرك
 اهزانمتنأ فورعلا نم قيرط' © متت مو قیدض لضوي ملثم نواف

 تيقتااما يفيق نبا اي كذيو :۰ نق نب 0 دبعل تاور نب كلملا دبع لاقو

 2 ارد نالو نی هلأ

 ارا رغ ليلقإر فك هيدا درت ١ ءاععنأ هيا رلب زنق الثا رووت
 لر العب االغ ارا دقو یف ناسا لاف وا هلرمانلا لشي تاقا تلق الأ
 ةخبسب نافع نب ناثع ر ءو ٠ نيفص موي يلع ارمان دبع 30 < سانلا
 :لاقف « اقل :نيعلب | رفعج نب هللا دبع اهارتشا نالفل ؛ نملاا:..قاقف
 كلبقأف لاملا اهيف قلأف «ازجأأ :ةيناث هللا دبع اهأزجل « 15 ل نا
 اهارتشا يتلا ضرأالا» هذه : اولاقف» 7 هذه نان : لاقف البارق یک نافع بک رف

 نود ها واغا ر
 هيلإ لش 2 لمفأ الف

 دق : لاقونونلألةئالاوب

 وي لاقف « اهنع نيءزج يناو نأ هيلإ )ارا :نولف نم رخ نبا

 يلإ كلذ نوباطيف ممدنع  ينتبفس نيذلا ىلإ نلسرت نأ

 تاعف دق ىلا
 ع

 597 ني ء زج كلمتنا ال ا : لاقف «

 اريبزلا ا رفعج نب هللا دبع نأكو #7 )2( امذخأ

0 
 ريب اير ل« تأ ف

 كلا 1 كيلع هلل ن أ ثك يف دج يل

 هيو aE < تئش اذإ اهضيقاف قداص وح ؛كلاق ? مرد
 نإ رتخاف : لاق ٠ كاذ .دبرأ ال: لاقف هل وهف :/لاق < هيلع كل لامل ا تمهو

 نفت نبال هللا دبع هبا لاق

 ينعبف كلذ درت مل نإف ١ تئش ا“ ةرظن هيف كلف كلذ تهرك نو« هل وهف تئش
 : لاقف هات غ لاوم الا موقف «.ماوقأ

 نيسحلاو ندا انوضحي : أ دبع لاقف ٤ دشا كابإو قوطي 3 N ڪا

 نكلو كلي :!لاقف © تكشاام هلام نم

 هعم ىغق < قلطنا : لاق « دخأ ارض نأ بحل اف : لاقفإ < خلا ناذيتايف
 همالغل هللا دبع لاق غرف اذل ىتح « هيلع هماوقو هل ةرام ال حابسو ايار هاطعأف

 یلصم خول تالت نه ا افلغأ يقال قلأف < يلاصم عضؤملا اذه ف يل قلأ



 re رک اسع نبا خيرا

 لاق ءاعدلا نم دارأ ام ىفقالف < وعدي  دوحسلا :لاطأف دحسو نيتك ر ىلصف

 : ريبزلا نبا هل لاقف« اهطبنأ دق نيع اذإف « رفخ يدوحس عضوم يف رفحا : همالغل

 رمعأ هنم ذخأا ام راصف 4 كليقأ الف يايإ هللا ةباجإو يئاعد امأأ : لاقف « ينلقأ

 هعضوف رانيد ةئاعبرأب المح نييشرقلا ضعب يرتشاو * ريبزلا نبا يدب يف امم

 ذيك نم |يهتش الب يفإ : لاقف زفعج نياب رف ضئارلا ىلإ ةعفدف ةفصلا' لاطأف
 ناني سيلا رولا ني ناسا : هل ليقف < ىلأف « يلإ هوعداف همانسو لما اذه

 دبع لك “أف /لجلا زابلا رغ نضئارلا لخد الف < لما رحتي نأ لجرلا لخد اذإ
 يطأ اللقا ماعلا حلك ا١ ننال ارق نرخكا|لا هنو” مانو هالك نما

 : لاق: « هل انإ : لاق« هيلع تيك يذلا لجلا وه : لاق < اذه كماعط نم

 يشرقلا لجرلا نإ: لاقيو « اهايإ هؤطعأ : لاق رانا ةئامبرأب ذخأ : لاق كلام

 5 نانا ارت يزن لقا نع ظفاحلا جرخأأو * صاعلا نب ورم ناك

 ايف نكي مل ام هنبذ يضقي ىتح نئادلا عم هللا نإ .:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

TEL RE € 2نأ هرک ا يفاف نيدب يل دخن بهذا  

 ۰| ملسو ةيلع ا ىلص هللا لوسر نم هتمعم يذلا دعب يم هللاو الإ a كنب أ

 مويا ناقجد أرفعج# نبا ف اوب نت ء[خسلا رفعج نبا انملع :لوقي نيسحملا ناك و

 اهات کتو ةا | نعت شاب یھ et لوم لوريم ر نام الطف
 < فورعملا عييت ال تيب لحأ انإ * لاقواهذرف الأ نيسبرأ ناقهدلا هيلإ لسرأف « هل

 يف لزنف جح ةيؤاعم نأ: دعس نبا ىورو ج اتم فورعملا: ىلع ذخأت ال :: لاق وأ

 رظنامالغاي .: لاقف ةلئاقلا نم غرفو. موي زاهنلا هيلع لاطف ةنيدملاب ناورم زاد

 هللا دبع وأ :رفعج نب هللا دبع وا نيسحلا وأ يلع نب ندحلا ىرت له بابلاب نم

 لأسو < ادحأ مهتم ري لف مالغلا ج رخ < يلع .هلخدأف شحج نب دمحا يأ نبا

 : ناتلاوربخأف هاتأف هدنع نودغتيا رفعجن نب هللا دبع دنع نوعمتجم مث : ليقف مهنع

 ااصع ذخأف:ماقفا< اذه لخم يف مهعماجأ تنك دقلو < مدحأك الإ انآ ام هلو

 : لاقف بابلا هيلع قد ىح هيدي نيب جر < مالغاي سم : لاقو اهناع ًاكوتف

 نلفب دنغازف دبع قدرات : هللا دبع هل عسوأف لخدف <« نينماوملا ريمأ اذه
 ا نينماوملاب ريما ER داك 5 0

 ةيواعم ليقأف. < خم اهيف ةعصقب أف < اعر تاه مالغاي :) لاق.« اع انمعطأ



ttبيذن  

 ان : ةيواعم لاقف رخآ بلط م« دازف اع اندز مالغاي : هللا دبع لاق م « لک ای

 ا عح لف لف اخم اندز مالغاي : : كلوق امأف < اتيخس اندز مالغاب : لوقن انك
 ىرت ام ىلع هللا نيعي : هللا دبع لاقف « ريثكلا الإ كعسي ٠١ رفعج نبا اي“ مويلا
 جيذ دق هللا دبع ناک و <« 8 لانا اب ذمو هل أف ى نیتم ولا ا

 2 ا كلذ قفاوت ل ك نع رماه اذالملا نر ت لا اتد اف
 بلقف « « اهيلع “يکي يتلا هتداسو ين يف اهلعجل ةعقر رفعج نبا ىلإ لجر بتک و
 اک اہک ل اع یال و اهاورتف را ارد داف ا دع
 امت ام رظناف ةقفرملا باقا : لاقف هيلع لخدف لجرلا ءا < رانيد فال أ ةسمخ
 : لوقي أشنأو جرخو سيكلا لجرلا ذخأف « هذخت

 زيقحا :روعسم , كدبع هنأ ايظع يدنع كفورعم داز

 کافر ههأ فدع د هوت ايو اال تريك اات

 ىلع دوسأ ىلإ رظن ذإ كاذك وه انيبف ةنيدملا ناطيح ىلإ موي رفعج نبا جرخو
 يلكلا ىلإ ىمر ةمقل لكأ يكف كلك هنادي نيبو لكأب وهو ناطيملا ضعب

 : هل لاقو هاعد دوس الا غرف الف« هيلإ رظنب هتباد ىلع رفعج نبا فقوف < اهلثم
 باكلا عم هعنص نع هلأسف < نافع نب نافع ةثرول : لاقف ? تنأ نمل مالغاي
 لاقف « ماعطلا يف يتوسأ هلعجأ نأ دب الو < نيدس ذنم يقيفر وه يالوم اي : لاقف
 لك 1 نأ هللا نم يتسأ يفإ هللاو يالوماي : هل لاقف < كيزجي اذه نود : هل
 دوسألاو ئالا مهتم ىرتشاف ناثع ةثرو يق اذد ى غە“ لک اتال يل يلا ٍ رظنت نيعو

 هتفقوأ نأ يالوماي ا لاق طئاحلا هبهو الف < طئاخلا هبهوو دوس لا قتعأ م
 باج ىلإ لزنف هزات , يف جرخو * فرصناو هنم بحعتف < ناع ةثرو ىلع

 ذإ كلذك وه ازيبف < ةرذع يب نم لجر ءايلا بحاص اذإو« رعش نم 40
 ةرفش ةوطعأفا ةزغش. ودنا موق اي : لاقو هيلع فقوف ةقان قوسي بارع لبقأ

 يناثلا مويلا ماقأ مث < اهب مكنأش : هعم نمو هللا دبعل لاقو ةقانلا :ةبل اهب أحوف
 مءاج م٤ هر هللا لوپ ل الف < ةيناث .ةقان قوسي يرذعلا .خيشلاب اذإد
 تانا ةمزز: لاق. كما هنزاخل لاق فارصنالا دارأ الف« ثلاغلا مويا يف ةقانب
 تجر اب تهذف « يرذعلا خيشلل اهطعأو بهذا : هل لاقف < رانيد ارا

 تلاقف « رةعج نبا ةيده يذخ هذه اي : نزاملا اه لاقف ابا نم ةيراج هيلإ



 te رامي جت
 اهيلإ دع : لاقف < هربخأف رفعج نبا ىلإ ءا « ًارجأ ىرق ىلع لبق ال موق اإ
 هللا كراب انع بهذا : تلاقف اهدواعف < ةميلا باب ىلع اهب مراف الإو تلبق نإف
 هنم نيقلتل انهه كرف ىف خيش ءاج نا هللاوف < ًارجأ انارق ىلع لبقن ال موق انإف كيف
 ىتح اليلق الإ ند اقل « لترا مم ءابخا باب ىلع ةرصلاو ةمزرلاب ينزف عدا
 يرذعلا خيشلا وه اذإاف اند الف < ىررخأ هلت وز اة م ارسلا يفر نضتشا لق
 تفنلي له هيلإ راغب رشا هيك لف ارل مث اهب ىمرف ةمزرلاو ةرصلا. هعمو
 +« يرذملا خيشلا الإ الا غاب للرقي شخ نبا نجف عا تضلب لف
 وأ جح يف دك ىلإ صاعلا نب ديعس و رفعج نب هللا دبعو يلع نب نيسح چارج

 اوفلخو « مهنادبأأب مهلحاور رودص ۱ كا ةئيدملا ىلإ اوقاتشا اولفق الف 4

 رطم اط ليللا برق (2)نيدحنملا اغلب الف « ءا يفكللذ ناكر 3 مهلاقثأ
 ةيحان نع مف حولت ران ىلإ لا اورظنف « نك و تلبم ىلإ اوجاتحاف دربلا ميهيلع دعشاو

 مهو ىرقلاو تيل هول « ةنيزم نم ناسنرل ران يه اذإف اهومأف ۶ قادرا اند

 iS ىلإ ماق مث « "1 اكب هناينصو هتأرما نيبو مهني رححو 03 2 اغا

 هتأرما لع لخدف « اهياع اوتابف ةيظع ًاران ملل مرضخأو < مههلإ اهبرق م اهخلسو اهجبذف
 مهتموشب مهتعحف كتيبصأب تعنص ام كحيو : هل تلاقف اومان دق ا نظي وهو
 ث اهيف ام تغرف ةباحسك كب اورم موقل ابنبل نم نوبنصي اهريغ مهل نكي ۾
 مہلت ال احابص اوا تيأر دقل لاو كو : اهل لاقف« مدنع ريخ ال تلقتسا

 ير عع : اولاقف يضملا اودارأ اوحبصأ الف < هدنع اوتابف < ريخ ىلإ الإ
 ما أ اوبتکف < طق هتذختا ام 'يش اذه هللاو ال : لاق 9 ةاودؤ ةفيخص نم ك دنع
 « مريخ نم سيأو ينزملا انك أف : لاق « اهب ظفتحا اولاق مث ةممحب ةقرخب
 مل بهذف هني ابرق ةنيدملا لهأ نم موق لزن هنإ ع هللا ءاش ام كلذب ثيلف

 ل ثره كل نيأ نم كليو : اولاق ۴ منأ أب ءآل'وه نوفرعت : محل لاقف ةقركلاب
 5 تح نييئدملا ع م يلزملا قلطناف < انعم قابلا هل اولاقف مهتصقب مربخأف
 : لاقو اب < ذو ةد ريما وهذ يعلم لإ ما دف رةنيدبملا
 لا 8 يحاص نم. ًادجاو تئ له : لاق ياو ثن يباب نا : لاق 2 ينزملا
 | : هل لاق بمكب جرخ الف < اهتاعرو ةاش فلأ هطعأف بهذا بدك اي : لاق ءال
 هلانطعأ تئش نإو < كل انيرتشا تئش نوف < تهمس دقاب كل ر الا



 ذو ۴

 ىلإ ةراص م < نمشلا ةاطعأف يلإ بحأ نمشلا لبال + لاق < ةمنيقلا ىلغأي نمنلا
 ف

 : هل لاقف «يعأو تنأ أب مف + لاق 2 اينز رعأ.: لاق غاب بحر هار الفا 4 .نيسح

 ناطقا لاق كب تطاق لاق ٤ ًاديعس من : لاق « يحاص نم ًادحاو تئج ا

 ةرشع هدزو اهتاعرو اط ا عا بهذا : هميقل لاقف 3 اهئاعرو ن1 دل

 را لكل ءاز نا تيفي نإو < فلألا نك تتش نإ : هل لاق« ۽ مرد لفاللا

 يباب معن: لاق ٩ اينزمأ حرم : هل لاقف رفعج نب هللا دبع ىلإ بهذ ٤ نمشلا

 ايو نيسحلاب و ديعس 506 8 يحاص نم. ادحا :تئج له : لاق « ياو. تنا

 هل لحسو <« اهتاعرو ةاش لأن فطعأف بهذا : هنزاظ هللا دبع لاقف < ةا

 قنا هنآ زفكا الابن زب ارعا ةع نيغ ااف ضرأإلا كك دك نقرأ عیب

 جرخو * كلذ لجأل ديعب نمز ىلإ ريسايم (2) حلحلا نونكسي نيذلا نوينزالا

 ىهتتاف هل ةلحار ىلع هلقث مدقت قيرطلا ضعبب ناك الف اک رفعج نب هلل دبع

 وک ال ار هتاحار نعلزاف « ةديللا باب ىلع ةسلاج ةيبارعأ ىلإ

 ىلإ لوحنف اهقطنم :بأف « راربأألا نك اسم هللا كأوب < يلإ : تلاقف هيلإ تماق

 8 يف ةزينع ىلإ تماق م« اهيلع 00 هلا تقلاف ةميلا

 از رفاق ایا قاد < ننس لطف وقعا ااف ددو فدا

 ام : هللا دبع لاقف < مرفس اوجرخأو اومعطف زاعلا نم اهدنع يتب يذلاب مهتتأف
 ناك يذلا هالوم اعد لحتري نأ دارأ الف 6 ميلا رئاس ةجاج کاش ىلإ اب

 ha ? "يش انتقفت نم كم لح : لاقف .هتقفت يلب
 نأ ثبأف اهيلإ لالا عفدف < اهيقاب: كتقفنل نسبتحاو ةئاهسمخ اهطعأ : لاق 6 رائد

 باطف « TEALA 2 5 هاعل د لف < لبقت

 ةلبقتسا اننمأ ؛تبلإ را هباحصأوأ وه نع اهعدوف تلبق ىتح هللا دبع اهيلإ

 مكعب قلطنا.ولف < روحا الإ هارأ ام : هللا دبع اقف هلا الإ قوسي. يلارقأ
 ترق لزن ین ًاركما اتار هباحصأ نضع قلطناف « او هملع انا لف

 نادات الأب نوع ءادنح هيلإ تماق البقم يبارعألا ةأزملا ترق الق ا
 مئاه ل1 نم ءرملا تلقف ةبام لار املا هتمسوت

 مظاغأ ا ميلف دارا ل انف الإو

 مدان ريغ ءيرمالعف اهحيذأل NES ىلإ تقف



 اناضإ رك اسعنبا خيرا

 مارد سم زاملا ي يواسإ نكي وا ءانغ اهم ا ينضومل
 ییا نک ادي تدلع اق یل وچ ضار راروان د نر نم سمج

 فايضأألا لقعم هللا رمعل نش : لاقق .* ةصقلا هيلع تصقو هل ريئاندلا ترهظأ م
 كلذ ek ل يا : تاق? e نم 5 اي كفورعم ا ا

Eبكرا ذخأ فيك لذعلا تقخو راعلا, يناخت مله ذعؤ : لاق « ول  
4gهللا دبع سزا يذلا لجرلا ينعي اذهو : لاق < قيرطلا ىل  ( a 

 يلإ اوملس نف موقلا قمل : لاق 7 اذام جلا: ا ع

 تيك شر لاقدر اهياعلبقأف مءوستف ليلا هللا كدشنأ : تلاق «

 هل دبع بحاض لجرلا لمف < هير. ذخأو هسرف, ابكر ف < فورعملا
 اذك اوغلب ولو منبت آل هللاو : لاقف < موقلا كردت كارأ ام :.هل.لوقيو: هعم ريس
 مربخأو ءوقلا كال كردأ كاسر لعب: لاق وتم: ريغ هنأ لجرلا ىأز الف« اکو
 دق هاا ل لاقف < ةصقلا هيلع ضقو رفعج نبا ريخأف لجرلا مدقتف < كربخ

 رخو هدا فارغا عمت < یا نيود قاراان
 ارون لن ةا اذ بال ا٠ ةا جر لاقت ةر حفص. نسحب
 ١ يف رظنا :.هل لاق دملا هنم هللا دبع ىأر الف« ماردلا در الإ ىبأي يبارعألاو

 نيب نم يبارعألا يحن ٤ هانيقمأ دق يب ا انيلإ جن نأ ر امو كأ
 : هللا دبع هل لاقف ٤ هلينو هسوق جرخأو هسرف ن و ماق 3 نينيك ر ىلصف هيدي

 : لاقف < مكتب راحم يف لجو رع يبزااعيف ترختتسا :.لاق 7 ناتعك اولا .ناتاه ام
 GE E نرخ Û 008 ? تاذ نم كل. مزع مالع
 ًقرصنم يبارعألا خوف < تب قف ريئاندلاب ومأفا6 لغفت: هللا دبع لاقف < .انفورعم اتل
 مف : لاق. 9 ةجاح نه لهف بيرق يملا : لاق 7 اماعط كدوزن الأ“: هللا ديعهل لاقف
 ىلوو يبارعألا كحضتساف < كلعف ءوبست اهرحت 00 ::لاق“ 2: نع دامو ر: لاق
 لعاب تعمم ام : ديزي لاقف ١“ ةصقلا كلق. يزيل یک هللا دبع نإ غ٤ اًقرصنم
 يف ةطومسسم :ةجاجسدب هللا دبع ىلإ .ةأرما تءاجب :. يلع الا لاق ؛# اذه نم
 اشي نم لكل يتيب لغم تناك ةجاحدلا 1 ي * تلاقف « ليكم

 ينام هللاو الو« هيلعر ردقأ عضو م ركأ يف الإ اننفدأ ال. نأ :ثيلاقاك ينسؤتو
 ةطنملا نم اهيلإ اولمحاو ی اطويتخ لاق كيلي وم كلا[ عضوم ضرألا

 ا 0



Aنيل  

 كلذ تأر الف < اًتيغ ددعف « اذك_ ماردلا نم اهوطعأو اذك رمتلا نمو « اذك
 ےک ا ی فا اف کر كيدز ال هنا نایب اد :تلاق
 يه نكلو هللاو ال : تلقف 9 ةميهبلا هذه عينت : يل لاقف رفعج نباب تررف اهعبب هل
 لاح نورشع بابلا ىلع اذإو تاي انقأف « هيك رتو تفرصناو هل اهتيطعأف ء مكل
 الام لمحي دحاوو < ةوك نولمحي ةسمخو « ايز نولمحي ةرشعو < ةطنح نولمحي
 ةنيدملا ىلإ اركس لجر باج :. نيريس نب دم لاقو * انيلع لكلا اولخدأف
 اش نم : ناقل ه٠ اف < رفعج نب هللا دبعل هعب : هل اولاقف هيلع دسکف
 ذخأو سانلا ذخأف 3 ذخ :لاق ? ممم ذخ ا له : عئابلا لاقف « ركسلا نم ذخُأيلف
 : هل لاقف يلارعأ هاتأف اموت هللا دبع ناك و ٭ مهعم عئابلا

 كقلق نم تام ركملاو دوحلل قلق و ىدنلل ةعو 3

 كقرأ يفو يرتعملا كمون يف 2 ةيفاع هنم هللا كسلا
 كقنع نم لاعفلا مذ جرخأ 0 اقسلاكمسج نم جرخأ

 هقرف هلصو الف < ةيده ةاليزج الام ديزي هيلإ ثعبو ٭ رايد فلأ ةئاج هل اف
 هللا دبع نإ : لاقف ديزي كلذ غلبف « ادا لخدي ملو ةنيدملا لحأ ف

 : لاقف هللا دبع كلذ ملف« نيفراسلا ن

 الخبيو نضي نأ راع ءرملا ىلع js ًاراع دوج لا يف یری لیخم

 الوأ ةيعلا هتقالف قيدص ةعقت عاما اراك اذإ

 : ءارم الا ضعب اهب حدمي ةديصق يف لاقف تايقرلا سبق تايب الاو ربما علبف

 ازكذ هبا شاف یب ال لالا یار 1 رف نيا زد الا ال إتك اھو
 وهو ةيراج هنم موسيل ( ديبعلاو يراوجلا عئاب وه ) ساخن ىلع ر رام يبأ نبا لخدو

 تناكو « نمفلا نم هعم ناك امم رثك أب ةيراج هيلع ضرعف « زاححلالهأ هيقف ذئموي
 نءشلا يف دعابت كلذس اخنا اا از الك مظعرمأمذخأو ا و هجولا ةنسح

 : لاق نأ مهباوج ناکف هنولذعي ل هاطو ءاطع هيلإ ىشف « اهركذب رتهتساو
 امقو وأ موللا راطأ يلابأ اف ٠ مهسلاجأ ماوقأ كيف ينمولي

 ةيداجلا يلوم ىلإ ثعبف < اهريغ هم نكي ف رفعج نب هلا دبع هربخ غلبف
 تاعفف اهيلجتو اهنيزت ڭا راجا ةف رمأو < مرد فلأ نیر أب .هنم .اهارتشاف
 : لاقف زاحملا لهأ نم ةلج هءاجو < هيلع نوملسي سانلا هءاحف ةنيدملا مدقو



 RA رك اعا را 1

 هسلجتسا ضمن نأ دارأ الف « هاتأف عيشلا ربخأف ? ًارئاز رامع بأ نبا ئرأ ال يلام
 مدلاو محللا يف : لاق .* ةنالف كبح لعف ام : رفعج ربا هل لاقف

 امج : لاق 9 ايهتيأت نإ اهفرعتأ : هل لاقف. « ماظعلاوا بصعلاو خملاو
 كيك اي دبل کوا راو نور كك دج لك دنع عج ا د رغم كلك ادن

 ترظنام هللاو لاق ء٤ اهركتنأ
 : لوقب ًاثاف « هذه ی : لاقف٤ للخلاو ىلحلا يف لفرت

 اهاركذب اضنأ ةلوغشم سفنلاو نر يلق ماه يتلا يه
 دقلا ك هادف تلمح .:, اقف: © هيف كلا هللا. كاف امدختف اب كاش: لاقف
 اعم لمحا مالغاي : لاق اهب لور الف « هللا الإ هب لضفتي ناك ام ءئشب تلففت
 لمجي ثيح لعأ هللا : لاق ع ًارورس رام يبأ نبا بف« اهب م اليك مرد فلآ ئام
 تنأ تلج دقل ةرخآلا يعن اندعو هللا كاك نأل كءآدف تاعج « هتالاسر

Eامك  Aلا كوالا  

 ھه

 کو ا اا لب ا چ ی ادع لعن كلو ا يعل

 الف ١ هيراوج نم دحأل نكي مل نأكم هنم اهل ناكو « ًاديدش ًادجو اهب دحي
 الف « هل امجرخأف موي تاذ ديزي هرازف < هعم اهب جرخ ةيواعم ىلع هللا دبع دفو
 هعني ال لعجو « 0 اينلع ا لف يف تق ااغ مو اهيلإ رظن

 ضانلا تكي لزب لف < اهب. رفظلا نم هسأب عم هيبأ ناكم الإ اهي دجي اه حوبي نأ
 نم هيلع مدق نم ضب 1 ول ةنواع٠ تام نأ ىلإ اهرمأ
 ف < ايف ليلا فيكو اهرمأ يف هب قثي نم ةماعو: ةنبانملا لهأ
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 6 ااا اذه يف يغب الو ًاربأ "يشب اهعيبي ال وهو ٤ ههارک زیحتسل ال

 ا ا و ف عر ا ار ل1 1 ف ل

 وهف هب تر رمال كتوعد يل : ديزي لاقف « عفو ةوالحو اباي ىأز

 هر ب هرب ع« هللا ۶ اغ نإ اهيلع كؤفاك أ دبو رهدلا رخ كتوظح

 « كلأس ام ىلع دحأ ردقي ناو « ةديدطاب الإ هلبق ام ماري. ال رفح نب هللا دبع نإ

 وا با ا دی ی ا مر فاو تلا لك[ ااو
 <« كلذ ريغو باودو قيقر نم ةداحتلل اعام یرتشاو « رص٠ بايو ماشلا فرط

 ىلإ الزام ىرتكاو رفعج نب هللا دبع ةصرعب خانأف.ةنيدملا ىلإ صختش م



kt:ببذل  
 نأ كببحأف ةراسشب ثمدق قارعلا لهأ نم لجر : لاقو هيلإ لسوت م٤ هبناج
 هنامربق ىلإ هللا دبع ثعبف « هب تثحام عيبأ نأ ىلإ كك1ك زارني ین وا
 هفرعو يأ هيلع لسا يتارعلا نأعطا الف < هلزن يف هيلع عسوو لجزلا ما
 < هيلإ اهب ثعبف < اقاطلأو قارعلا باين نم بايو ةهراف ةلفب هل أيهو < هسفن

 تقعب دقو ٤ ةغباس ىلع هلل ترا هلم د زال فا اکا یا ڭا

 ناغلا | ةيفحل غيب اهيشعيو < ارطغلاو. بالا مادك ب اذكو ثفطل نم زشب /كيإ
 هيلع هللا لص هللا لوسر نم كتبارقب كاأسأ انأف < كللحرل اهذختاف ربظلا ةئيطو
 < كعب لها بحو كبي هللا نيدأ يفإف “اهدري ينشحوت لو يبده تلبق الإ ملشو

 < كدصاوج مرحتلاو < كب ىنألا ديفعس أ نأ هذه يت رس يف يلمأ مظعأ نإو
 هلازام يف يتارعلاب رم عجر الف < ةالصلا ىلإ جرخو « هتيده ضبقب ادع وشاف
 روا ناف ناف غ الجو ایا ی اردا ر کاو فرب لو اإ اک

 اب هفرطب فرطبا هللا دبع ىلإ ثعبي مون. لك يف يقارعلا لعجف < هيلع هلوزنب
 لعردق ءاموناك :اركلخ وج ف هم اند اليود نا د ناد لاف

 < هيراوحو ةراعب اعدو هللا دبع هاعد نأ ىلإ كلذك يقارعلا ناكف « هتأفاكم

 الف« هباعإ يف ديزي ا هزاع 9 عمسو ىلا يل ب

 هللاو:ال-: لات: ةرامع لغم تيار له ::لاق نا ىلإ هنا رس هللا دبع كلذ یار

 اينالا يف نوكتي نأ ةت ا٠ز« كلاالإ ملت امو © الغم تيار ام يديس اي
 الام : لاق ۴ كدنع يواست مكتف : لاق « لمت ندحو هجو نسح ةيراجلا 0

 «:يرورتس بلتجتو« ايف يلأر ىزتل: اذه تاق الا: هلل لاقف < ةفالخعا ال نع
 ينإف دعب و.« دحل ا الرا كل ت اق امو« كر ورىس نل يفإ لاو يديس اي: ل

 راب د ةا ااا هو دالا او : < حبرلا الط عزدلا ىلإ مردلا عجأ ةا
 فک ار + لاق: 9 RET ةرشع باا ا لاقف «'اتذخأل

 ةزيشعن ايككييأ نأ“: هللا دبع هل لاق“ نمفلا اذهب فرعت ةيراجخ. نامإلا كلذ
 ا لاغا# كل يح: لاق « اهتذخأ دق 2 نادا

 1 ٍبتكو اهدرف < ةرامع نم اذه: لاقو < فال ١ ةرشغب :يقارعلا تعب دق : هللادبعل ليقف < فاو دق لالاب الا رعشي مل هللا دبع حبصأ املف < يئارعلا
 تاعج : هل لاقف < اهلثم عيني ال يلثم نأ :ك.كلعأأ امو < كەم حزم تنك اإ



 4ا رك اشع نبا جرات

 يوا ةيراج لعأ ام كحيو : هل لاقف < ء اوس عيلا يف لزملاو دجلا انِإ < كءادف

 نااار زا ناف تيكا کلو « كترث e كاملا في A تاذب ام

 ينإف خزام تنأ تنك نإ : يقارعلا هل لاقف < يلق نم اهعضومو يب اهتمرط ايندلا

 اهتمشب تنعبو < .ةيراجلا تكلم دقو < كقت يف ام ىلع تعلطا امو « افا انک
 يل تسيل : هل لاقف « اهايإ هعئاق ٤ دب اهذخأ نم يل امو ٢ كا لت تسيلو < .كيلإ

 يأر القا, هويتمو لسو هيلع 3 0 يي ةشب

 مظعأ لزا انب لن الط اف اجلا لما لاا الا

 ءال هربقو هفيض ا دهطضا سانلا قاف ينفلحتأ < كيم ةيلب

 -ءاكرغلانشحنو ريضلا ارم الا اذه يف لامقتس أتم يفأ:هللا.نمتلعيل هللاؤانامأ < هفلحتتسا
Eبيطلاو مدخلاو بايقلا نم امش اع ةيزاجلا زيبحتبو < هن لاملا ضبقب هنامزبق  

 هللاو <« انتنطلأ امم اًضوع الو كل اذه + لاقؤ رانيد افا ةا نم وحب تازه

 اي :اعف لاق ةنيدملا نم زرب الف« ابب جزؤخو ةيراجلا قازعلا ضبا روف < ناعتنملا

 ننال ةرشعب ةيراج يركشي ينم الو يل عنادا « طق كتكلا ام هللاو ينإ ةرامع

 سانلا بحأ هيلسأف راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع نبا ىلع مدق أل تنك | امو« راند

 < كيرتش الا يل ثعب كبلط يفور« هل تنأو .ديزي نم سيسد ينكلو « يسفنا هيلإ
 ىح اهب ىف < :يعنتماف كيلإ يسفن تقات وأ كرما يف ناطيشلا يناخاد نإف

 لجرلا ماقأف « ةو م ا دقو « ديزي ةزانجب سانلا هاقلتف « قشمد درو

 دحأ نكي مل هنأ ىوريو « ةصقلا هل حرشو لخذف هيلع لوذدلل :تفطلت مع امايأ
 + هلا لاق هربا الف« اكلت قلبن هفاطز ق دلوي عرب ةئ واع دعي ةيمأ» ينبآ نم

 يف كري ممسأ الو اكلمؤي نم لخواو 4 كل وه اهومأ يف كيل لإ هعقد.الكو < كل نه
 نيخ تاق اه كل تلق ينإ .* ةيراحلل لاق مث يقارعلا لحرف * ماشلا دالب نم "يش
 نأ هللا دبشأ ان أويل ترص دقو: دييل كنأ :كتريخلاو .ةفيدملا قه كب تجلرخ

 < ةنيدملا مدسق ىتح اهب جرخ مث « هيلع كتددر دق ينإو « رفعج نب هللا دبعل

 كفيض. قارعا اذه : هل لاقف همدخ. ضعت هيلع لخدف هللا دبع نم بيرق لزنف

 اواز م هللا دبع لاقف < هللا هايحال ةصرعلا لزب دقو < عن ام عنص يذلا

aنأ تيار نإ ادو راد ماا عع ىلإ ثعب .رقتسا الف.« ا  

 لبقو هيلع ملس لخد اللف ٤ لاذ كلل 2 كبفاغأل ةفيفخ ةنذأا ل نذأت



 بید 5 ۰

 لبق كل اهتهو هللاو دق : لاق م < غرف ىتح ةصقلا هيلع صقف هللا دبع هبرقف < هدب

 ام يأ هللا لع دقو « كيلع ةدودرمو كل يهف اهيلع يدب عضأ وأ اهادأ نأ
 « ًارفوم هب اهزبج اه تءاجو تءاخف الإ ثعبو < كدنعالإ اجو امل ثيأر
 < ديلإ اهمضف هللا دبع اهيلإ ىوهأف « الع يعم ترخ هللا دبع ىلإ ترظن الف
 طك ذو الرتب طا كيك لع فا ورام افلا لهأ حباصتو يقارعلا جرخو
 « كءادف تلعج : يقارعلا هل لاقف ء اذهب قدصأ أام9 اذهقحأ 2 اذه | زحأ : ير

 o قتحلا ىلع كربصو < ءافولا ك راب كيلع هلا اهدر

 < كرمأل تحلسو « ءافولا ترث او: اهنع تربصت دق يلا | لمت كنإ ملا « هلل دجلا
 مظعأ ضرألا يف ام قارعلا اخأاي : لاق م هلل دملا + تلاقف < كنج يلع اهتددرف
 هل منغ هللا 0 < مايأ يقارعلا ماقأف < ىلاعت هللا كيزاجيسو < كنم ةنم
 عاف رذعا : هل و يقارعلا ىلإ ابلمحا : هنامربقل لاقو رانيد فلأ رشع ةثالثب
 ًادوحم يف 0 للف ا 0 ال ةلهأ كتبا كلمأ ام لكب كنلصو ول ينأ
 نبل ناك : لاق 2 رفعج نبا مركنم غلب ام : ةيواعمل ليق * لاملاو ضرعلا رفاد
 نو اا اا انک کلام يف سانلاو وه ناک < سانلا نود لام هل
 < رخديف جاتحي هنأ یری الو < رصقيف رصتقي هنأ ىري ال « هحبم ایش هنحمتسا
 : رارض نب خامشلا هيف لاقو

 ىتأ اذإ .قراط ىوأ منو ىتفلا من رفعج نبااي كنإ

 ىهتشا ام اتیدحوادازفداص ىرتمىلا قرط فيض برو

 ىرقلا نم بناج ثيدحلا نإ
 « ىرقلاب نأ هوك افو هيلإ اوشهو بيرقلا اوثدح اذإ بارع ألا ةنس نمو ::تفاخ لاق
 ناک ورا یر قلا نم اناج تيادلملا : لیق ع !نيف نام لاما ةنعاالوظرعأ اذإو

 : لاقق مدحأ هيلإ ماقف ممه ردق تحت نودقوي ٠ نايتفب رف رفسب هللا دبع
 رفعج ايا مالسلا كيلع تا رتا هلق لوح

 : لاقف < هللا ةمحرو مالسلا كيلع : لاقو فقوف

 ركنم نمز .ينضع دقو تقلخأ دق يلايث يذهو
 : لاق څن رخ فرطمو زخ ةماعو زخ ةبج هيلعو «اهناكم يباب هذه : هل لاقف
 : لاقف < كنمز ىلع كنيعند



 مو رك عید

 کذب ىذلا اهنع تبلا يفو مشاه ينب مرک تنأف

 : ىئامملا يضاقلا لاق ٠ ملسو E هللا لورا كاذ يخ نياءاي :!لاقف
 هللا دبع ىلإ هل ةئباب ةئيدملا لهأ نم لجر ثعبو * هذه يف ةغل يذه هلوقف

 وعدتو اهتيصان ىلع كدب حست نأ تيبحأ دقو « اهردخن نأ ديرت انإ : هل لوقي لسرأو

 فلأ نيثالثب اهتعاب ةءلكوا اهاطعأو < ةككربلاب امه اعدو !هتيصان سمن « ةكربلاب امل
 : لوقت ةينغماذإف 3 ا لجرب ااا قم ٌةدع هعمو موب صو * مرد

 جرح ىنفلا ىلع يلاصتلا يفام ٠ اوجلي انياب ماركل لق
 رعأف < شرفلا لع هسلجأو لزأملا بحاص هاقلتف 6 اولخدف اواخدا : هباحص ال لاقف
 هبتاعو * فرصناو هل رذتعا م« رانيد ةئام هتأرما رهو ٤ راند يتئام هسرع ةقفنب هل

 < ةداع يفدوعو ةداع هللا تدوع يفإ ءالؤهاي : لاقف ءاخسلا ىلع هباحصأ ضعب
 : هيلإ بتكف هنيدرتكو دبج هلال هللادبع نأةيداعم غلبو * ينعطق اهتءعطق نإفاخأ

 عوتقلا نم فعأ هرقافم ييف هحلصي ءرملا لامل

 عورشلا رهتلاكمايأالا نم ٠ ١ هيرتعت بئاون ٠ هب دسي
 اشاد هباجتأو ميل هتل فرا لعن ءاهعيو ةف ةاهخزيو اداب هزخأ هيل إ بقككو

 يرزممو يران نيب يناتأ ام اذإ ٠ دلاخ. مأ اي رتملا قراطلا لم
 اكس نود قززد اا اندا نو اا
 يرتشيضرعلا عيضاماذإكوخأ ىسعامو ياب يغ رع يزرتشآ دقو

 رتقم لام حراس لامو مرک ٠ ٠ دجام نايتإ ليللا يلإ يدؤي
 + هنيد لع هل انوع رانيد فلآ" نيعبرأب هل ثعبو « دب: هيلإ بك ام ةيواعم بحعأت
 هلذبي يذلا ننال < ةلأملا دعب يطعب يذلا داوجلا سيل : لوقب هللا دبع ناكو
 '”ئدشي يذلا داوجلا اغإو « لئانلا نم هل لذبي ام لضفأ. همالكو هبجو نم لئاسلا
 اذكب دوجت تنأو مردب سكامت : هل لاقف مردب سک ای لجر هارو ۰ فورعللاب
 دا ها تاج ىلع اذوب ثالج جلا. كاذا# لاقفأ2-لام ا نم اذكالو

 : رعاشلا لوق دشني

 ةلجر 00

 عنصملا قيرط اهب باصي ىح ن اااه
 تفداص نواف ءَ رطم فورعملا أ <« .سانلا لخبي نأ دارأ لجد اذه : لاقف

 ال : يلارعأ لاقو ٠ هلهأ 7 كيلوا عجر الإو « تذرأ اه. كاف عضو



itبید  

 تام الو * كركش ا هتعؤجمي:ةمسن كيلع هللامعلأو <كربص هنغ زجعي ءالبب هللا كالتا
 كلانس. عبقب ااا الذ نانا هریزس لج نينالف رةفلل :هنع | ها[ يمر
 BS و4: كيفيزيخال | ارا لاو تک نإ لا م هغد
 ؟ ألا علص ألو <« نينامثو سو عبدأ اس : ليقو < نيناقو تس ةنس يفوت : ل ايقو

 ةرلطلا نوادرات لها عجأ : يورؤلا ماثه لاقو « ةنس نيعست نبا ناكو
 هللا داع ريق لع ةلعوأوب ین نم ویلا نیش نارتو ل غم ىلع ةفوكلا لهأو
 :  امهو رفعج نبا

 بيارق تتناول سيريال, كاتم يل تاجا دلا كمي نا ىلإ, متم

N EEN PTT 
 يشرقلا تجول ةمرخ نب روسملا نب ن رلا دبع نب رفعجنب 3 هلم 9

 0 نمح رلا دبع هع یورو <« ثيدحلا یوړ. ٠ ينبدملا يم ي ردإلا

 تلا : لاق < مداری نب دعس نع هيلإ فال ااو

 E e : لاقف ن BY لك كلغ ىمأف.ن E هل لجر نع

 لمع لمع نم : لاق سو هيلع هلا ىلص .هللا لوسر نأ. ةشئاغ .ينتربخأ < داو
 دبع نب دمحم ربظ الو * هحيحص يف 8 هج غا در وف انو 1 هيلع س

 ةمود ىلإ لصو الف“ هيلإ وعاجل ماشلا ىل | جرا كعب نسج نب زج ج انب هللا

 ملا اذه طلاخي ملو ةييدملا نإ كيه وه مجر ١ 0 1 ٠ وأ لدبجلا
 لام اا : دعس نبا لاق < نيءبس ةمس ليقو < ةئامو :نيعست ةنس
 هقثوو < املا نكسإإو ءارلاو ىلوألا ملا حت يمرخلاو <« ثيدحلا وک
 ةيقنورديكلللو < حلب وص وه : نيعم نب یې لاقو < ٍيبدملا نب ىلعو دمحأ ماهوال |

 « هريغو دمحأ نب حااص هقثوو < تبلب سیل قودص یاب هب نسل : ةرم لاقو

 يزاغملاب الاع ناكو < ةنيدملا لهأ لاجر نم مجرتملا يعي ناك : يدقاولا لاق
 : اخالق يمد اليف ناكو «.ىوتفلاو

 مدق ٠ ظفاحلا يربطلا يرادجلا دمحم وبأ دمت نب رفعج نب € هللا ديع د

 هنع ىؤرو « امهريغؤ يري رجلا ابرك ز نب ىناعملاو يزارلا,ماق نم اهب عمو قشمد
 ن: لاف مایع اب ةيلاعنبعاانللإ هدنسب جرخأو ٭ هتعاجو : ينايورلا يغاقلا

 امن ةعكأاز لكأ يف أر قب ةعك د -ةرشغ | يقذث .كحتر نيب نيرشعو عتق ةليل: ىل



 مع ردا اسا وبا خیرات

 تاره عبس باتكلا ةحتافب ,أزق هتالض زم غرف اذإف « ةروسو باتكلا ةحتاف
 كا هاو « هللا الإ هلإ الو < هلل دج لاو « هللا ناحبس : لاق مع سلاج وهو
 زع هللا طخ مماص بمآ مث ٤ تارم ا فعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 : لوقأ ) ملسو هيلع هللا ىلع يبلا اهيف ثعب ب يهو ةنس نيتس هبوثذ هنع لجو
 ا.( ساب رب | لع اوتر نالا اذ ىنوز ا زكلم

 ظفاخا لاق ٠ ريرضلا الا مماقلا وبأ رفعج نب 6 هللا دبع ×
 hk هدتسب یو ا ٹدحو ٤ ثيدخلاب ىنتعا ا

 ? اهواعفؤأ : لاق < نآرقلا اوك رتو ثيدحلا ىلع اولبقأ دق سانلا نإ : هل ليق

 كار تإ نم اي: لاقف سو هيلع هللا لص يتلا ىلع ليربج لزن كق هنإ امأ

 اورا باعك ولا 3 جرا ا : لاق < كدعب نم ةنوتفم

 رابخ الأو ضخصقلا ىلع هانغم ثيدحلا ىلع اوابقأ : هلوق : لوا ( يملا

 حالطضا ةشيذخلاب ةهعيمست نأل سو هيلع هللا ىلص يتلا كلوي العم#دانملا س
 نيبم لو هيلع هللا نقض .هقيدح نإ ضيأو «4ةباكتصلل نواعم نكي انيس

 (!٠ ىلاعت هللا باقكل

 : لاق هنأ دربملا نع ىور * ج أ نإ 3 هللا دبع *%

 ةقاخ عتئاوح يف عزاسفاكليلعا ٠٠٠٠ ةت هللا نم ىقبت نأ تكن اذإإ
 ةقزر ساو هللا كنع رظحتيف ٠٠ ةورث تلن ام هللا نيضعت الو

 ثيدحلا عمس : ناننلازخ يک انس نم يمض لا نادوج نب 3 هللا دغ 0

 الف« ديقرعت ناثع نب ديعس عم ازغو ٤ مک هنبا هنع يورو « ةريؤق او نم

 ذا عرض ؤا عارتز ناشسارخب كلأ : هل لاقف ةريره ابا ىارف ةيواعم ىلع دفو لفق

 وشنت ايذلل ان :لقفنا اهل اقف نبلغ ا يل کلو ال“: هل لاتف 3. دلوو لهآ

 لالطإة« املاحو ناسارخ هل فضو ةيواغم ىلع لخد الو « اهتافاو ابقئاوب نم كيلع

 ابضرعق < لجر: ىلإ مضت نأ الإ مقتست ال اهنأو < اهيلع ملا تاقبط نم اهودع
 ٠ ةارب كتموب ناكو « يبالكلا)ةعرز نب لسم اهيلع ىلوف“ لبقي نأ بأف هيلع ةيواعم

 « ةفوكلا لهأ يبات نم ٠ يميحتلا يذعسلا ةبوج نب 26 هللا دبع

 دقو « هقلطأف ةيواعم باحص أ ضعب هيف عفشف يدع نب رجح عم ءآرذع مدق نعو

 ٠ امنت نم نيعنثاب ةنجعملا ءآيلاو ميلا ةيوجو# هللا دبع نب ةرأ ةجرت يف كلذ مدقت



 يذم

 ةلداعلا ءاب أ ءامسأ يف ءآحلا فرح
 لقوا ایا دبع كب الس دق نع ناني تراس € هللا دبع 0

rلاق 9 كنم ىقب ام : ةيواعم هل لاق مث« هسأر هاتېک ر تسم ىتح هبرقف  : 
 رش قبو “ ريخ كا بهذ : ةيواعم هل لاقف <« يرشو يريخ لا
 : لاق < كتل تأسأ نإ نو a أ. متاحا نإ + لاق 2 كع ايلاف« 0
 انف ةلظنح كاخأ تحجش.دقل اف 24 كني ى '( لاقإ“ ينتفصأأ ام هللاد
 : لوقأ يذلا انأو « ًادوق الو اقع كتيطعأ

 كيسا تساڻيک ذا انريغ دف اديس كدعنال برح نب أ
 1 1 يذلا ا

 قيدص نم يلامو يفد الا ص تكتسب ف وح رجا تبرش
Eی ا ا یری ریا كيم اا  

 ٠ كحضيو زاحنب ةيواعمو هديب هطبخي ةي واعم ىلع بث و
 دبعنب مشاه نب بلطملا دبع نب ثراحلا نيلفون نب ثراحلا نب ¥ هللا دبع غ3

 اا ٠ ةرصبلا ن نكسو « ةنيدملا لهأ نم يلفونلا م ي مثالا دمم وبأ فانم
 < ةيباجلاب هتبطخ دهشو رمت عم ماشلا مدقو < مههلع هواوب نأب اهلهأ هيلع حلطصا
 نب يلو سايعلاو يلعو ناڻعو رمت نع يورو ٠ ةيمأ يب ءافلخ ضعب ىلع اهمدق م
 : لاقيو < مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مريغو ةفيذجو سابع نب اولھ
 »# ةعامجو يعيبسلا قاحسإ وب أ هنع یورو « لسو هيلع هللا لص يلا نمز يف دلو هنإ

 هنأ 1 ىلإ دیم دقانلا وجت نعد نب هللا دبع قيرط نم ظفاحلا ديو
 نباب لمع کا : الجي نعم لد ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :, لاق
 -حرفو رطفي نيح ةحرف ناتحرف مثادال « هب يزجأ انأو يل ود موصلا الإ هل وه
 نب هللا دبع لاق « كسملا ع بحل مئاصلا غ فوالو 0 ا نيح

 مجركملا ينعي هللا دبع هب زواجي م دقانلا ورمت نع يدنع ثيدحلا اذه اذكه : دمع
 ىلص ينلا ن رع بلاط يبأ نب يلع هيف دازو <« دقانلا ورت نع 'ىفاه نبا هب ينثدحو

 جرتلا نع دقاسلا ورت قيرط نم ثيدحلا اذه يود: لوقأ ) ا هللا
 ججرتملا نع هدانسإإف 00 ا طاق ةزم

 8م
1 

3 



 iy رک اسع نبا خيرات

 نم ظفاملا يورو * ( تباث حيحضف ثيدحلا لصأ امأو « بارطضا هيف

 ةمامأو ىلصي لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک: لاق هنأ مجرتملا نع هدنم نبا قيرط
 چ اہل ماق اذإو « اهعضو ع 5 ا ینا ىلع بيز تلای نإ ؛ صاملا يبأ تنب

 نإ ;I اود سابعلا تعم : لاق هنأ جرتلا نع ظفاحلا جرخأو

 رانلا تارمت يف هتدجو معن : لاق 2 هعفنت لمف كعفنيو كطوحي ناك بلاط ابأ

 باطخي باطخلا ن رمت تدبش : لاق هنأ في هلعو ج حاضحض ىلإ هتجرخأف

 لضم الف هللا دهي نم : رع لاق الف < ىراصنلا سأر قيلثاجلا مو ةيباجلاب
 تک ريدي تلك ريالظنل فو ادع قوي نلاقي رمل «ياذاعت حلف دی کیا

 نين.ؤملاريمأ اي : اولاق ? هللا ودع اي لوقت ام : رمع لاقف « ركنملاكهصيق بيج ضفنو
 كنيع مث كلضأ مث كقلخ هللا لب تبذك: لاق < لضب الو: يدب هللا نإ : لوقب

 ا هللا نإ < كقدع تبرضل كل دبع نم ثلو الول هّللاو « ءآش نإ رانلا كلخدي مث

 < ىنميال نيلماع اوناك امو. ةنجلا لهأ ءآل“وه : لاقف هدب يف ةتيرذ ثب مدآ قلخ

 :لاق < هذهل ءال “وهو هذمل ء آل“ رهو < ىرسيلل نيلماع اوناك امو رانلا لهأ ٠ ال*وهو

 ينطقرادلا هاورو < دواد وبأ هوحنب هاورو < ردقلا يف نوفلتخي امو سانلا قرفتف

 ريث الا نبا قاق:)- قينولاب سنل دعا نم "يش نودي يش ثلوااوأ + مرنالا (نسملا وبأو

 برضب ترم ألا دهع ثلو ال ول : قيلئاجلل لاق هنأ رمت ثيدح يف بيرغلا ةياهن يف
 « ريسلا ىدنلا وهو باحسلا ثلو هنمو < دك 'وملاو كسحملا ريغ دهعلا ثلولا « كقنع

 ريسيلا ثلولا : ليقو < مك لا دبعلا ثلولا : هريغ لاقو < .يسعصأألا هرسف اذكه

 نب ی لاقو « نيناثلا دعب ناعب ملم طايخ نب ةفيلخ لاق * ( دبعلا نم

 لحأ يمبات يف نيعم نب ىج هركذو « بب بقلب ناکو « نينامثو عبرأ ةنس : نا

 نبا مالك ينو « ازت هنأل ةرصبلا ل اها يعبات يف کف مث < مهيثدحمو ةنيدملا

 ناكو « هل اعدو هك هيلإ هب نأ هنأو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نمز و هارد

 3 ربما دع ربزلا نبال ةقيبلا اتناك املو < ةرصبلاب ناكو < ثيدحلا ريثك ةقث

 :يعوبرتلا ليثدنب يحس لاقف هدي دام من وهو مهعبابي لعجل « سمن ىتح هل عيابي لزب

 مان وهو ءاهتسياب + كف ةو يتعب تيفوأف (ظاقيأ تعياب

 ا تانا ىلإ جرخف لزع مث < ةنس ةرصبلا ىلع لماع مجرتملا يقبو

 كاردإ هل : مهضعب لاقو « دوعسم نبا نم عمسي ملو : لاقو ينيدملا نب يلع هقنوو



 يذبح افا
 نيئابب ةبب : ظفاحلا هللا ةبه نب يلع لاقو < نيدلسملا لضافأ نم ناكو < ةبحض هل. تشيلو
 نب يلعو ا ةبلش نب بوعقيو نيعم نب یی هقندو ٤ ةددشم ةيناثلا نیتخوتفم

 نم وه : : نثارخ 0 ااقو« ةعرز 1 ةقلوو ©« ةقث ىبات يندم وه: : لاقو یادم

NE 

 أو ج .تيادملاب تعا +, رشاد للا € هللا دبع 0
 9 كتنبا تيعمام ءاظع نب. ورم نب دمح كلاش اهيأ ةعلس:يبأ.تنب ل نبا ىلإ ةةقيرط
 ..ممالا اذه نع ىهن 0 هيلع نا ا نإ : كلاقف“«5 ةرب “ لاَ

 0 ءاش يبعتلا عررقأالا وبأ نطحم نب جاخملا نب 4 هللا دبع
 0-0 ناك هنإ + ليقو « انمأعسم ناورم نب كلملا دبع ىلع دفو +: كتاف
 7 ا نم 0 ينابزرملا لاق « :قشمد لع نت تاغ نيح قد ل اتا

 هلاتغاف ٤ رجلا يف يرلا ىلع ًاريمأ ناك يفراللا اتال .نب .ريغك" ةيرضفا ديبا
 : لاقو < هيف كارا 2 هجو ek ر ةليل متجرتملا

 باش نبا نم قلئاط تكندأ E هاف حلب نم
 كرار ألا ع وق امرا ا١ هاه ةؤهسبا ال دبل هلك زاذأ
 ناچ يأ نیب اچو وهي ر اط ااغ لنآ كنه اج

 : : تايالو يلو دق ناكو يبراحملا ةزيبه نب ديزيل لاقو

 رهدلا حربأ دقل سبق ىلع اعز ريان دحلا ف اذا دباب تيأر

 زده أبا ةسايؤللا لزا اغ ا اما غك تا مبغم ا بدايجعا|ةوقن
 ةعاط يرام ناك و « ناونرم نب تاللا دبع ىلع سانلا دشأ نم. قطلرتملا ناك و
 رفظي نأ فاخ الف « ًاديدنغ الط كللملا ين هبلط ريبزلا نبا لعق الف ٤ ریبزا ا نبا

 : لاقف نمانلا هيف مغطي يذلا مويلا يف تاللا دبع لع لخدف لبقأ هب

 عملتي بنقمو رجب شبج يداه كوحن تئخنف :رازقلا عش
 : لاقف 9: ٹنأ باخأألا يأ +. لاقف

 عاوج ةبرشلاب جرد لحح ماف د اده ييسيصأأ محرإ

 :* لاقف < موطب هللا اجا : لاقف

 عمجأ منع نيل بيلقلا موب ٠ ٠ هتلج نرظب اف مهل لام
 : لاقفا< وس يقلك ناكل هبا: اف



 44 ا نبا خيرا

 عفدلا نيأف ينمعفدت كارأو يتبوث لبقثو ينحرأل نذل

 : ٠ لاق < .انلا: ىلإ : لاق

 عسوأ كبوت ينبلأف يع 2 مهعفنو نيسلملا بايث تقاض
 عضو الف « لك : لاق # لك : هللا دبع لاق مث« هيلع ناك اًقرطم كلملا دبع عزنف
 يالا تدك نم نك ؛ هل لاقف < ةبعكلا برو تنمأ : لاق ماعلا: ىلع هدب
 يف تسلج ادق « ىلدق ىلإ: ليبس ال ::لاق اك ك كل ىلوأ : لاق < وه انأف : لاق جاحح

 . كالالا ادع هعمأق < كبايث نم تسبلو « كماعط, تلك أور« كدلخي
 ةيحص هل يملس الا دمح وأ ةمالس هعساو < دردح يب دا نب : 6 هللا دبع 6

 اوددع ملسو هيلع هس هلا لوسد لاق : لاقدن أ هيلإ ظفاحلا ا د ةيادرو

 ينادون هلا دلع هجرت يف یوا هجرخا أ اذك ةافحا اوشماو اولعتناو اويشوشخاو
 ل هللا دبع نب عاقعقلا وه إلو 3 هللا دلع وه هوانا نبا" نأ ًادقتعم دردح

 فرح. يف هجرخا مث.« اهل. ةبحص ال عاقعقلا نال لسرع ثيدحلاف ٤٠ دردح يبا

 ظفاحلا ركّذو ) < ةبيجعلا ماهوألا نم اذهو. عاقفقلا نع هسفن داتسرالاب فاقلا
 لاق. هنع :اهاور. هن أل. ىلاعت هللا ءاش نإ عاقعقلا ةمحرت يف يقأتس يداحأ“ انه

 ىدحإ نبا وهو نيعبسو يدحإ ةنس دردح يلا نب هللا دبع يفوت : دعس نبا

 < ةباحضلا/ يف بيعش نبا ذجأ ةزكذو < نيمبسو نيتثثا ةنس < ليقو ا« ةنس نينا
 «.كلذ حضي الو ةباحصلا يف سانلا نم ريثك" هثيدح جرخأ ك الا دمحأ وبأ لاقو
 نع ةباحصلا نم هببأ ريغ نع 3 هالا نع هاورام هقياور يف: هيلع دمتعب يذلاو

 ليت ريخف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع يور ام.امأف:ملسو هيلع هللا لص يتلا
 كالام, ىلإ ي ملسو هيلع هللا للص. يب دل هغعب : هدنم نب هللا دبع: وبا لاقو « كلذ

 هللا یلص يلا ىلإ كاتو طبضألا نب وباع ىلإ ةيرمم يف هثعبو < نام ةننس فوع نبا

 لصاطلاو ١ ایا هلاق ام فالخي عامسلاو ةنحطصلا تياث. نوکیا يأ« لسو هيلع
 : لاق جرا ن نعقاخسإ ار نی دع وا طایخ نب ةغیلخ ی ورو * ( هتياور يف فلتخم هنا
 اپ ةعوفت ىتفب ىلا يف تيأرف < ةعذج يب اهب باصأ يلا, دلاخ ليخ يق تنك

 فاد دهب ىلإ اوعيوا خافو ةو هدا نان یا اط يل
 : لاف شيعلا:دافت ىلع < شيبجب ىملسا ::لاقف نمل هتمدقف

 قادوا يرسل الد كلك د ی لح 7 كي

١ 



 ليلي م

 قئاوطاب  مكسعيفلأ وأ ةيلحي مك دجوف كتبلاط نإ كتب را

 قئافصلا ىدحإ لبق دوب ىببثأ  اممانلهأ ذإ تلق دق يل بنذ الف

 قرافملا بابل اب اريماالا ىأنيو ىونلا ك نالو دوب ىبنأ

 قئاركبجو دعب ينيع قار الو ا ياللا 01 ياف

 یا نیک نالا ىرللا نعال ١ لا ةريشملا بان انآ فرس

 « هقنع انبرضف هانمدق مث 6 رت تاع 7 ميشو اك ار شع تف آو تلا

 يتثدحو : قاحسإ نبا لاق * هيلع تتام ىتح هفشرت تلاز ا هيلإ تماق لتق الف

 : لاق هببأ نع دردح يبا هللا دبع نب عاقعقلا نع طيس نب هللا دبع نب كيري

 انايحف طبض الا نب رماع انيقلف < مغ ىلإ ةيرس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اننعب
 كلا هياثب اش انمدق الف < هبلسو هلتقف ةمانج نب ل حلا هيلع لمحف« مالسرالا ت ةيحشب

 مام اإ 16 ا لي لا 14 1 ) هي iha ا ا لسو هيلعهللا ىصينلا

 هيف تبرطضاو هيف فلتخا هنا ا ىلإ ونيس هلآ ليبس يف

 حيحصلاو عاقعقلا طاقسإب هللا دبع هيبأ نع ةرمو عاقعقلا نع ةرع ع اإلا

 جوزت : لاق عاقعقلا نب ليعامسإ نع دمحا مام,الاو ظفاحلا یورو لع -( انها

 هيلع نار اعا ا رتسإل ليج اذا, یاو راب ةلقطا| ودع يابت نبع يد

 يف هنيعتسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتآف دمحأ ظفل ينو « كلذب لسو

 دحأ نم نوتحنت منك ل : لاقف < مرد يتئام  تلقف 9 تقدصأ 5 لاقف اهقادص

 اهتبدأف اهتعمجف تقلطنا هلا دبع لاق < اهقادص فصن اندنع < كلذ ىلع متدز ام
 تلق نك أ ملأ : لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر كلذب تأبنأ مث يق ارعا ىلإ

 لوسر اي : تلقف « يلوق نم ناك امل كلذ تلعف انإ كلعلف ؟ قادصلا فصن اندنع كل

 بکن ع ظفاملا یورو  هوحنب دمحأا ماموالا هاورو <« كلذ الإ يب ناکامو هللا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع هل ناک اتيد دردح يبا نبا يماقت هنا كلام نبا

 وهو ملشو هيلع هللا لص هللا لوسر اعم ىتح ايعتاوضأ تعفتراف دحسملا ىف. ملسو
 : لاقف <« بعك ای ىدانف هترجح فجس فشك ىتح اهيلإ جرخف « هتيب يف

 لاق رطشلا يأ هيلإ دأو اذه كنيد نم عض : لاقف هللا لوسراي كيبل
 * يئاسنلاو ملسم هجرخأا < هضقاف مق : لاقف « هللا لوسر اي تلعف دق : عكا

 هيلع يدوهيل ناك هنأ دردح يأ نع دمحأ ماءرالا قيرط نم ظفاحلا جرخأو



 مذا ركاسع نبا خبرا

 يبلغ دقو مارد ةعبرأ اذه ىلع يل نإ دمع اي : لاقف هيلع ىد.ةساف مارد ا
 « هقحدطعأ : لاق < اهيلع ردقأ ام قباب كعب يذلاو : لاق « هقح هطعأ : لاقف < اميلع
 نأ وجر أف ربيخ ىلإ اننعبت كنأ هتربخأ دق < اهيلع ردقأ ام هديب يسن يذلاو : لاق
 اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ينا ناكو« هقح هطعأ : لاق « هيضقأف عجرأف اعيش انمضت
 وهو ةباصع هسأر ىلعو « .قودلا ىلإ دردج يبأ نبا هب جرغ < عجاري مل ثالث لاق
 هذه ينم رتشا : لاقف ةدربلا عزنو « اهب رزتاف هسأر نع ةماعلا عزاف < ةدربب رزتم

 ىلص هللا لاوسرا بحاص اي كلام : تلاقف زوجت ترف.« مارد ةعبرأب هن اهعابف « ةدربلا

 ظفاحلا جرخأو * هيلع ةتحرط اهيلع دربل « اذه كنود اه :تلاقف ? ماسو هيلع هللا
 لاففواصن الا لما السر ةبانلل م نأ اةثادح هللا دبع نأ لش ألا :ةورفايلأ نبا نايف نع

 هللا لوسر يزاصنألا ىأفيلازعأ ايا: يراصنأألا هل لاقف « يدون ايا 4ئ راظنإلل

 يبارعأ اي هل تلق ىرخ الا هل تلق كارأ : لاقف «لاق اب هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ يدوب تسلو يلا رعاب وه سيلف
 هرم نب مېس نب دعس نب يدع نب ا ةفاذح نب ¥ هللا دبع 0

 ..:يباحضلا :يمهسلا يتشرقلا' ةفاذح وإ أ بلاغ نبا يول نب بعكأ نإ صيصه نبا
 ىلإ الوسر ملسو هيلع هللا لص ينلا هنعبو < ةشيملا ضو ال[ جاهو يدق لأ

 ةيغاطلا ىلإ لمحل ةبراسق ىلع مورلا هترسأف ًادهاحم ماشلا ىلإ جرخو < اي

 نيطنطسق ىلإ رمع هيف بيك: دعس نبا لاقو * هقلطأف ناتن لف هنيد نع هنتفف

 هللا لوسر ينرعأ : لاق هيلإ ظفاحلا دتسأو ٠ *  ناؤع ةفالخ يف تامو < هنع ىلغت
 مايأالا هاذه موصي الا نأ نينذئوم يف قم لهأ يف يدانأ نأ ملسؤا هيلع هللا یلص

 قيرطنمو « ةوحنب هدنم نبا قيرط نم هاورو < ركذو برشو لك أ مايأ اهنإف دحأ
 قيرط نم ر ياف س الإ نهیف موص ذ دازو ظفاحلا يمت يأ

 ناهلس ثيدخ : نيعم نب یحی لاق * دمحأ مامرالاو يوغبلاو يناجزوجلاو هدنم نبا

 ارد مجرما دبشي مل : دعس نبا لاقو < لسم ةفاذح نب هللا دبع نع راسي نب

 دمي اور يف ةيناثلا ةزجملا ةشنملا ةرجابم نم ناكر < ةكمب مالسرالا دق هنكلو
 نب ركب وبأ لاقو ٠ ةبقع نب ىسوم الو رشعم وبأ هركذي ملو « يدقاولاو قاحسإ نبا
 نم هلأ ثيدخلا يف اندنع وهو 9 الما Rg هيف فلتخم وه : يقرلا

 : يراخبلا لاقو < لاصتالا ةحيحص ريغ ثيداحأ ةثالث هنع ظفح يذلاو « ردب لهأ
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 لاثو « الشرف راسي نب نايلس هنع فور : ملاح وبأ لاقو « هثيدح داسا  حصي 9

 اوما نيذسأا اهي ٠اب ) : تلزن هيفو. « اهرباقم ينب ربقوب رض يفوت ؛ سنوي نا

 هللا دنع بأ لاقو < هحيحص يف لس هاورو« ةيآلا )و 1 اوعيطو 1 ارغب

 #: راد ابيب هلو رض تامو « رمجو ب أ مايأ حوتفلاو ند دېش : هدنم نبا

 رمأ : لاق يردملا ديعس يلأ نع ىلعب يبأ قبرط نمو. دقي رط نم ظفاحلا: جرخأو
 فاما نم واكتر ل کاتدا اب هللا دبع لسو هيلع هللا طنا! لوقت

 1 قيوطلا:ضعب' اهلؤنق تباعد هللا بغ اا تناك, واک نشا كلذ يق انأو: ردي

 اف کما تنام: علاقيع اا راق < ةعاطلاو عمسلاب 4 محل لاقو ًاران
 يف .متبثو الإ ينعانطو يحب 2 مرغأ يفإف : لاق < من : ارلاق < هومدلعف
 اوسلحا : لاق امف نوعقاو مها نظ اذإ ىتج اوریا ولا نبا رانلا هذه

 نأ دعب  ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرا كلذ. اوركذف« مب كحضأ تن ےک افإف

 مكحلا | نب دم نع ظفاحلا هاورو « هوعيطت الف ةيصعب مهنم مرعأ نم لاقف انمدق
 ماق ةفاذح نب هللا دبع نأ ةن ا نع دعس نبا .قدرط نم يورو: ٭ ل

 مقص ينعمست ال ةفاذح ابأ اي : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف ةءآرقلاب رخل يلصي
 هيف تناك هنأ ةفاذح نبا ثيدح يف :ثيالا نع يناربطلا قيررط نم يورو * هللا

 ضعب ين: ملسو هيلع هللا لص يبا ةلار مازج لح هنأ يننابو : لاق < ةباعد
 قرط :نم يورو 5ب .هكحيضي نأ: كلذب دقوا“ و ١ 7 ی ياا
 ماقف « يولس: هباحص ال لاق لسو هيلع هللا ىلع يبلا نأ سنأ نع دمحأ مامإإلا
 “لإ بسن ناک يذلل ةفاذح كوبأ : لاق 8 يبأ.نم ودر لاقف لجر

 يردص ا نأ تطرأ لاک ًايظع a كلا تم دقل ا هل. تلاقف

 نع دعس نبا: قيرط نم ظفاطا ج رخو. * هيف لاقي ناك دقو « لاقي ناك ام
 هيلع هللا. ىلص هللا لوسر نإ : اولاق يرعضلا ةيمأ نب ورتو, ءافشلا نعو سابع. نبا

 مالسرالا ىلإ موعدي . كوالا ىلإ الحل تس نس ةيبيدجلا نم عجر ام ملسو

 ةنس مرحلا يف كلذو . داو موي يف مهنم.رفن ةتس جرفت «.اًبتك مهيلإ بةك و
 دبع ثعبد:« مهيلإب هغعب ١ يذلا موقلا  ناسلب ملكتي مهنم لجر لك عيبصأأو < عبس
 هيلإ بتكو « مالسإالا ىلإ هوعدي ىرسك يلإ ةتسلا دجأ وهو ةفاذح نب هللا
 < هقزف هذخأا مث هيلع “ىرقف ىرسك(ىلإ باتكلا تعفدفإ: هللا دبع لاق“ باعك



 er ا خيرا

 ناذاب ىلإ یرسک بکر .٠ هكلم قزم: لاسو هيلع هلا لص هللا لوسر لاق
 زاححملاب يذلا لجرلا اذه ىلإ نيدلج E كدنع نم ثعبا ا نديلا ىلع هلماع

 < ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ رخآ الجرو هنامربق ناذاب ٹعبف < هربخب ينايتأيلف
 < دعرت اهصئارفو مالسرالا ىلإ امثاءدو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مستتف
 دقلا هاءاجف « ديرأ اہ اربخأف ES اذه مكموي ينع اجرا : لاقو
 عبسل ةليللا هذه يف ائرطكا لكبار لت: دق ادد ےن كح اصلا ر: ال لاق
 ,e هنس لولا ئداچ نفل نيضم رشعل ء ءانالغلا ةليل يهو« اهنم تضم تاعاس

 ءانب الاو وه لساف كاذب ناذاب ىلإ اعجرف < هلتقف هيوريش هنن ل كلل ىف ناو

 نب رم نأ عفار يبأ نع يقهبلا قيرط نم ظفالا ىورو .*  نمييلاب نيذلا
 ىلإ هب :e ةفاذح نب هللا دبع مهيف مورلا يلإ ًاشيج هجو باطلا
 ككشأو رصنتت نأ كل له : هل لاقف ٤ دمج باحصأ نم اذه: هل اولاقو ميكل»
 هتكلم ام عیجو كلق ام عيج ينتيطعأ ول : هللا دبع هل لاقف 8 يفاطلسو يكلم يف
 : لاق ا نيع ةفرط سو. هيلع هللا, لص دمت نيد نع عجرأ نأ لع برعلا
 هب اومرا : ةامرلل لاقو < ةبشخ ىلع قاعف هب رمأف < كاذو تنأ : لاق.« كلتقأ نذإ

 رمأ م < ىلأي وهو ةينارصنلا هيلع ضرعي .وهو « هيلجر نم ابيرق هيدي نم ابرق
 نيملسملانم نيريسأب اعد مك تقرتخا ىتح ء١1 اهيف بصف ردقب اعد م٤ لزئناف هب

 رمأ م < بأي وهو ةيئارصنلا هللا دبع ىلع ضرعي وهو اهيف يقتلأف امهدحأب رعأف
 « هودر : لاقف عزج دق هنأ ةيغاطلا نظف .ىب هب بهذ الف < اهيف قلي نأ هب

 يناكبأ : لاقف, 2 نذإ كاكيأ اف : لاق < ىبأف ةينارصنلا هيلع ضرع هودر الف

 تكفا < كرحذتف نندقلا اه فأ ةعاسلا_ىقلت ,ةدحاوأ سفن: ف تاي نأ نأ

 هل لاقف < هللا ين اذه. ىتلت سفن يدسج يف ةرعش لك ددمب يل نوكي نأ يعتشأ

 هل لاقف 7 كنع يلخأو يس أر لبقت نأ .كل له : ةيغاطلا

 E aS هللا دبع لاق 0 ا ىر راينا عج نعو ين

 هسأر لبقو هنم اندق « يلابأال نيماسملا ا نعو يع لحي او قبقأ اهل

 نأأ لسم لك ىلع قح : لاف ريكا يخلو رمت ىلع مهب مدقف یز راس الا هيلإ حفدف

 ظفاملا هارو < هسأر لبقف رت ماقف « أدبأ انأو ةفاذح نب هللا دبع یال

 يرهزلا| نع هادانو <| نينا ارت يرسأالا نأ هيفو سابع أ نبا نع ةمزكع نغ
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 ؛ لاق هلإف لش نإ دشا لا ا از ااا فالتخاب هٹیاور ادررک او امضي

 اذ انعم ام : الاقو سيردإ نب دمو ملسم نب دمع ثيدحلا اذه ن

 ا

 < ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ * يبنعلا رجلا نب 6 هللا دبع 3
 رق E ع

 سنع يب نم ةعامجو وه ماشلاب اضرا عدذ هنأ ا ا شو

 مهعطقأ اليغاواك

HS : 0يأربدعلا تلاط وبأ ىتنملا نب نسحلا نب ا نب انب 3#  

 لعن نأ سنأ نع ةداتق' نع ئؤرو 6 اب ثدحوأ ىشمد مالق ٠١ يّرصنلا

 نيلعت سنأ انيلإ جرخأ ظنل يو + نالابق امل ناك ملسو هيلع هللا ىلع ينلا

 هيلع هللا ىلص يننلا العن اعنأ انيارق < رعش اهيلع سبل ناوادرج امهو نيلابقب

 نا رک عادلا هلع هللا ل لا ناك لاق دیتا نب دابر نعود ملو

 .٠ هوعرز ال مممرغو مهن اهنفينأت نوب باز 1 اهايإ

 ٠ همدق ىلع هلعن نم يش علطي

 فا هم نب نال ادب نبا نا دق نادا نيم وعلل زو دي هللا دبع ×

 ةيرقب ثدحو < توريبو رصمو روصو نارحي ثيدحلا 7 ينايذعلا يجاببدلا

 ىلإ هدنسب هنع يلعنب ثيغ نع ظفاحلا یورو * (2) هنحن اهل لاقي عاقبلا ىرق نم

 ىلع اهضراو اهدوهب ىلإ ربيخ لخت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفد : لاق نبا

 : ثيغ لاق * اهرطش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلو محلاومأ نم اهوامتعي نأ
 ةئس بجر يف سلبارطأ ىلإ ردخنم ى ىف (2) ةنحلاطك جلا لتق

 اري تش ةرك اذا يف دنع تاع “أ اعف امد ابا ناكو 6 نيعطو عبدأ

 هذه نا دواک ةا ةلغلو نيتسو عبرأ ةنس يدي يتلا ةخسنلا يف اذك )

 : ( خسانلا ملق نم ةظفللا

 معلنا يضر بلاط ا نإ, يلع نب نت نب نسللا نب 3 ا دع 2

 دبعو نينحلا تنب ةمطاف همأو هيبأ نع ىور ٠ ةنيدملا لهأ نم يمئاملا دمع وبأ

 ٭ امهريغو ةيلع نباو يرولا نايفس هنع ىورو ٠ مهريغو ةمركتعو زفغَج نب هللا

 هللا الإ هلإ ال تالكلا هذه نأش يف رفعج نب هللا دبع نع هيلإ ظفاحلا دنسأو
 < يل فغامبللا < نيملاعلابر لن دج ا« عركلا شرعلا بر هللا ناحبس 4 يركدلا محلا
 لوسر نأأ يمينربخأ : رفعحنبا لاق ٠ روفغوفع كنإفينع فعا مهللاينع زواجت عبللا



 مو رگ اسف نبا خيرات
 ةدح نغ هيب أ نع هيلإ دنسأو × . تايككلا لوا هلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هللا جرف ملسمل جرف هيدي ىلع هللا يرجأ نم : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
 اأ قدا نيننحلا كنب ةمطاقا همأ نع هيأ هقعو ١# ١ ةارحتالا وأ اقدلا ابرك هن
 لخد اذإ فاك ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ منع هللا يضر يلع نع
 يل حينا پالا : لاق جرخ اذإو < كتمحر باوبأ يل حتفا مهلا : لاق دجسملا
 ھل هيلا هللا للطن هلا لؤسو نقب لربلا ةعلطاف نعت هنن 4 فالف بابا
 « يثاب اوذغ نيذلا يتمأ رارش : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق: تلاق
 * مالكلا يف نرقدشتبو ٤ باينلا ناولأ نوننبلي و« ماعطلا نازل ا نواك أي نيذلا

 دبع نب رمت ىلإ فلي ناكف كلملا دبع نب نابلس ىلع باش تف وهو هللا دبع مدق
 فقت ال نأ تبار نإ : رمح هل لاقف < هجئاوح يف نايلس ىلع هب نيعتني زيزعلا
 كتب نأ زك, ألا فلذا اهفا علا نذؤيا الز عون ايقلا اةعاملا" يفاالإ اياب
 لإ دق نينماوملا ريم نإ : لاقف موي تاذا هءاجف © يلع كل. نذوب الف ٍكابب
 كلف مغت مل كنإو < كب نضأ ينإف كلهأب واف | رمل كسلا قاف
 كلملا دبع نب  ماشه ىلع دفوو * هحئئاوح هعبت أو عجرف « كتا نم اريخ اش
 ريم اي-::هل لاقف ناتا نتف انايثأي مهاربإو ًادمم كينبا ىرأ ال يلام : هل لاقف

 « هوركمل نيشمؤملا ريم أ نع اهفلخت سلو « امف ةولخلاو ةيدابلا اهيلإ . ببح نيتمؤملا
 < ماشه لاق ام لثم سابغلا وبأ هل لاق نسابعلا دلو ريظ الف « ماشع نكس
 مجرتملا ناك + نعم نب يحي لاق * ادع كك. لوألا. اوج لخب ةباجأف
 لاها نم ةعئارلا ةعبطلا يف دعس نبا لاقو «مهيثدحمو ةنبدملا لها ينبت نم
 ةبيهو ةضراعو فرش هل نکو < دابعلا نم هللا دبع ناك : يدقاولا لاق < ةئيدملا
 < راين الاب: ضابعلا يأ لع دفوو < نئابعلا: يأ ةل:د كراو <: ديدش نالو
 نيمير او یل ةد نم ارض ی رفا تم نکی نشا ناتا موتا ناكل
 لجأأل ةنبتدملاب هني روضنملا يلو ال : بيطلا لاقو. ٠ شي داحأ هل تاكو ا < ةئامؤ
 ...اشام خا اب :هليغفا ةفؤكلا ' ىلإ هلق مناك نيش ةدع:مهاربإو دم هب
 هقثوو < ةقداصلا ةياورلا هذه : لاق هللا دبع نع ثيدحلا هل رك ذ اذإ ةريغملا ناكو
 هللاةلبخ لب كحد ناكو عا اوب ةع وک تالأتل ناو لاذ نيم لبا
 ن هللا اک ا ًادحأ قوقركي انئاملع نم ًادخأ تيار ام *لوقي



 بيم انو
 ىلإ سرك اک نكد 4:9 ف يبطل ید كلاكر یورک و ارج

 نا ىلع لمعلا سيل : ساحملا يف ناك 'لجر لاقف قبلا موي اورك اذتف ةعئير

 ةجلا ميفأ إماما اونوكسي ىج لابجلا راك نإ تيادأ_:.هللا دبع لاف

 مهيف ةعامج ناكو ٠ ءآينألا ءانبأ مالك اذه نأ دهشأ : لاق 9 ةئسلا ىلع
 هيلع اسف هلك دسجي هيلإ تفتلاف هّئآرو نم لجر هيلع لف کم ولج بویأ

 ينلا نبا: لاقف 2 اذه نم : هل ليقف «هانيع تعمد دقو تفتلا ث « اينخ املست

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف ةا موي سلجي ناكو ٠ ند نب هللا دبع
 « ههجول عقو ىتح هعفدف ةيمأ ينب نم لجر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيراس ىلإ ءا

 . رش ريغب موتکسف ةدعفلا اوحيم نأ اوداكف < حالسلا حالسلا : راصنألا تلات

 هل الم ی لاقفا معلا کیا اف ند راسا: يعجل أس یر الا ا ب كاز

 ركبابأ بس الجر نأ ىرأ ام.: لاقو ٠:اخيلع لصي ملنم ىلع یلص الو « اهيلع
 ٤ رعورركب تأ ولر دبع ةيرت هللا لبقي ال : لاقو ٠ ًادبأ ةبوت هل رست مث رمو

 حسمو ٠ لجو زع هللا ىلإ هب. برقتأ امل هللا وعدأف يلق لع تاضرعيل اهنإو
 باطلا نب رمع حسم دق : لاقف 9 نيفلخا ىلع جسمتأ : هل ليقف هيفخ ىلع موي

 نب صفح نع ينطق رادلا یورو ۰ قثوتسا دقف هللا نيبو هنيب رم لعج نمو

 دقف حسا : لاقف نيفلللا لع حملا نع نسحلا نبر هللا دبع تلأس : لاق نسوق
 ثيح زجعأ كاذ : :لاقف هيف 'كيأر نع كلأسأ : تاقف < باطحلا نب رع حسم

Eنضرإلا ءلم نرمو ينم انک یف > كأن نع یادو 0  

 يل لاقف < ةيقت مكسم اذه نإ :.نولوقي اسان نإ دمع ابأ اي: تلق ٤ .يلخ:

 لوق نعمست الف « ةينالعلاو رسلا يف يلوق اذه نإ مهللا : رباملاو ربقلا نيب نحنو

 هللا ا ى ًارؤبقم ناك اع نأ معزي يذلا اذه : لاق ع4 يدعب نقل

 هيلع يلع ىلع ءآرزإ اذهب يفك < هذفني ملف عأب هرمأ لسو هيلع هللا ىلص

 ملف أب هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ موق معزي نأ ةصقنمو مالسلا

 داك ولأ لاقو الع هرن نيل رجا نير کف دانا زعير نزعت امو يك ذوي قنا

 يف ةااللط ن: لاف كوالا جوت الوم الخ ةالملا ا نعال ا

 ظفاملا جرخأو *٭ . هيلع هللا ىلص الف اهتقو يف امامي مل نمو < هفلخ لصف اهتقو
 ا ا دبعل تلق : لاق يدسلا نع ةمغيخ يبأ نب رک يبأ قي رظا نم



 oY رک اسع نبا خيرات

 نولوقب | مكتواحتنيا موق نإف ةفوكلاب مكلبق انتعيش نع ينربخأ يديس اي

 < مهن نالو انم ءالوه سيل ءالأوح بذك : لاق < خسانتت حاورألا نإ

 لاقف < كبؤلق يف كسي ونإءلا نأ//نومعري مكتواحتنب موق اندنع نإ : تلقف

 اتلاف نم يدب. اه اهتم نخالة ر «ةلوط اجل, يديتأاي, : يل

 خسانتب تولوقي نيذلا : لاقف < الهاج ناك مهنأي مل نمو « املاع ناك مهسلاجو

 ريصاف هحور هنم جرح ءوس لجر ناك اذإ  نولوقي : تاق # نولوقي :اذام حإور ألا

 البق ضرأ يف له.: هل ليقو ٠ كلذ فالخ حلاصلاو ٠ بذعيف ةحيهب يف

iSةيرقل كالتق نإ هللاو : ةضفارلا نم لجرل لاقو ٠ ةضفارلا م من + لاق +  

 تناك ةيلهاجلا تشب : موي ندح نب يلع نب ديز لاقو 2٠ ناوم لا قح الول

 : لوقب ثيح ريهز ةياهاج
 رف ا رماعي طخ نمو هتم نامل نم ءاوشع طبخ ايانملا اكاد

 : لوقب ثيح ريهز ةيلهاج تناك ةيلهاجلا تمعن : هللا دبع لاقف
 معادغ يف ام لع نع كيلو." اار ويالاور ,مولا, لع لغات

 را

 نبا يلأ ناك نب «أ :اكقذض هل لاقف < ىاودلاةفلخع تيم: ديز هل لاقف

 يف هللا دبع هيلع ظاغأف مالك دمع نب رفمح نيبو هللا دبغ 1 عقوو * يأ مع

 : هللا دبعل رفعجس لاقف دجسملا باب ىلع ايقتلاف دحسملا ىلإ احارو .اقرتقا مث مالكلا
 انأ دمع, ابأ اچ ومل لاتے دلال ر او رع نإ لاک د اياد تيم فيك"

 :: لاق <! رک الاول قا لاال ناخ ایل غ نیلا 2 ااا

 : لاق مسن: لاق ? اضيأ كلذو : لاق « ان ارق كيلع ولتأ ينإف
 فتم كن دع فا را امي ولعب ن داو )اك فانت ھا لات
 E او Ra NE Sa <( اا ع نوا

 كسفن كوعدت يتلا نطاوملا ين ركفلا لوطب مالكلا ىلع ل ين اي : هنبال هللا

 لج ت ترام ی رهن الو الإ ابق وبقي تاغ لول لوقا ىلإ
 اب هتبب تهركو « هیوام فرعأ مل: لاقف 2. هبيجت ال مل: هل ليقف هنع ضرعأف
 يديعاكنإ الغ يرد الاء ةتك ا احنا 6 لاق ءاضب أل جر النيم شوى «ةيف سبل

 لر ااف اغلا لجو هيك: حشأف

 براح ينتج نإ خا نك ن ا



 بغار ماقملا كاذ نع كلانه

 انتوخإ دامت اسر دقو الا

 انتمرح حابتست نأ فلا ىب أنو (2) رامدلا ىشخن انودجوف
 انتيصو ٠ ًادغ اضيأ كلتو .اندلاو (2) لبق نم ىصوأ كاذب 4 ت

 يتأي ىتح ةودغ وأ ةحور يه ااف اوربصا ينب اب : اوطحق اذإ هينبل لوقي ناكو
 ةيمأ يب نم زاجحلاب نم لقب نأ ىلع يلع نب هللا دبع اًموي مزعو ٠ جرفلاب هللا
 8 كناطاسب يهابت نف كلئافكإ ين لتقلاب تعرسأ اذإ مع نبا اب : مجرتملا هل لاقف
 مل كنإاف لاجرلا ةاداعمو كايإ : لوقب ناک: دال عف كع هَل انكي كيعا

 لجو « ةيدقلا ةقادصلا دسف ءآرلا : لاقو ٠ مثل ةأحافم وأ ملح ركم مدعت
 ٠ ةعبطقلا بابسأ نئمأ ةبلاغملاو < ةبلاغملا نوكتت نأ هيف ام لقأو « ةقيثولا ةدقعلا
 ىلع ثيدحلاب كثدحي « ةلاحرالا ليلق باوصلا ريثك ناك: لاقت الحر فصوو
 : هتجوزا لاقو « هيواطم ىلع ربخلاب كربخيو « هجرادم

 اعباتت  نيلذاعب ت ملع ول كنأ دنهاي

 اعا لب تاقو الاق امل عمسأ لف الاف
 احا يلامو ىلهأ نم يلا بحا دنه

 اللا 600 OLS يلذاوع تيصع دقلو
 : ضي مجرتملل بني امو < نح نب نسح نب ميهاربرال تايب الا هذه نإ : لاقبو

 مارال ی کک ام أولا لا ندم الازد نأ
 مالسؤالا انا نع کو اوز دلا ینا ن نا

 : اهلع بتكف ةحرسب اورق رفس يف ةعامج عم ناكو
 اعلا بيبملا نم ينشيو بسلا ملأ نم بحملا توي

 ف بوتكس اذان اھ للا ىلإ ويكره اا

 ءانخ هيف كيلع موب سيل اع حرسلا كلاس الج نإ
 اد الا ةا ئر يدلل لنا ناجا شاملا نسل

 مجرتملاب ضرعيو نسحلا نب ديز نب نسحلا حدي ةمره نب يلع نب مهاربإ لاقو
 59 : ميهاربإو دمت هيفابو



 ۳0۹4 رک اسع نبا خب رات

 هل تيعر ينيعاعر نم ٌؤرما ي

 اوعدر دقف يلوح مشاه ونب امأ

 هنباعأ نم مع برثيل اف

 لجر ىلإ دمعي هتأي نم كاذو

 لكيت نإ ماوسلل دجلا ملسر ال

 هعفري هللا لازو يمني لاذ ام

 هتنظ.ءانحشلا يذفوخ يف تافأأ

 LE كلا مثاه ونب اذإ

 موك ن م نیحدق نسح ادن تزاح

 بذك الو م ىلإ عيرتسال
 هيج تاع نسال لكم

 يندد امك طار ةكيلظالا+

 ةلصوذ وهوديز نبا ترک د الإ

 ًالمتع كاداعنم لاز الوملساف

 الغرقد اقرار هاا يعلم

 نبط اذ تيجان هب تولخ اذإ

 اوقرط هفايض أ اذإ نيديلا قلط

 مهني ليالا م2 نودعي اوتاب

 مهيراوش ممد مو اودنغا مث

 هلزنم لوح (2)انيحسانلالعجدق

 ةعفنمو هتم لئان ىلإ مف

 تاراز الا ابا از هكفانفوأا
 ا 2 اوة دعاك الخ

 ةضاس كاقال نم ناي الا قات

 اوبستنا اذإ اقح مشاه نه تناو

 ممل تلفح نإ مهينب ريخ كوتب
 هعيطع» نم ةلاضف. كانا هللاو

 رکات رکنا وو مامذلا يتم

 يفرق يف. تعمج يتلا بابضلا لبن

 نح نم ندوجرأ دئاوع الإ
 نق حلاص وا ةحلاص لك يف
 كا نج اغلا دج اتعاب
 نحرالاو ءادعأالا هضغب ىلع الوط
 ننظلاوإ ءامجنشلا يذل.« آد ناكو

 نبغلا ةلود تف اخو :ضيفملا ىلإ

 نةسلاو ةاربملا شن المعي "ا

 ننلاب نجي الو لالا دنع
 نكي ملفا ىبأي ام جل ىبأ امو

 نزش ىلع ىبعي نم حرطت صح

 نمزلا لع داوعو (نينسلا+ دنع

 نقلا لع رونعم. لاز الو اءظيغ

 نفح نم رخصلا يساور لو زت يتح

 نري لتا فاض الع لإ يدأب

Aنس ونمو ًاوكش ةرق نم  

 نسلا قهار يحاونلا ريحتسم يف

 نبالا نم حیض لع اوتيدي و

 نهدم سأرلا ثيثأ نرقك امش

 نكت ىلإ يوه نكن اهنوطعب
 لاب e حبق كانعنا اق

 نردلاب نرطلخي مو نعضي ملف

 نبا يذ ريغ ذوعو قيلط هجو

 نشا بكمل يف ال نيالا بكتملايف
 نزالاو رسإلا ف مريخ ثنو

 نهو (ئضه اف. نحو + شره ىلع



 بندش ۳1۰

 وهو دمت ليقو ميهاربإ هل لاقف « نما يبا مهاربإو ًادمم ةمره نبا ءاج م

 ٠: ديا نب نسل لوقت يذلا تسلا «قسافناي يع كب هللا معنأ ال : باوملا

 ا2 ن كشف كلتا هللا

 لاقف <« يايإو يخأو يبأ ديرت
 نهو ىضم ایف ندو: نره لع

 ة : لاق « كلذب كتدرأ ام هللاو: ةمرد نبا
 : كلذ نم هيلإ رذتعي ةءره نبا لاق څ < نوراقو ناماهو نوعرف : لاق 7 تدرأ

 ىتعمسمل يفوغذت هونملا اذاي

 هفرعأ كنم هجوب يلع لبقأ
 تود هيفا أ يذلاو ال

 دل تپش لم اا تاقا

 ل
 ۱ رسل فاو د + (ماوقبألاةلاقبأ “لنا

 بسحيذب اونظ ذا ن نظلااونسحي مل

 الدعم ماوق ایک

 ةرمدقم مأ هجو تريغ ام

 داب اق اک نخی( فک ی

 تبحص دقو

 دخ قادما نھ اعقل رب," امو

 مهلك سانلا ريخ مطاوفلا نبا اي

 ان راج هللا نإف يون تفك نإ
 ایف ناک ثييلا امو

 ا2ا نران کنار
 الجر اهريخ نع ےشاھ تنهار ول

 یوا ل ول اا
 اهفجاتح نع يدبتف ماظعلا يربت

 انقحايف وعدن يذلا داوجلا تنا

 E يل تاک ام اذإ يلابأ اف

 خاش دیش اودع يلابأ امو
 ء 3 3

 تمزأنإ سائلا رف ال ىجرملا تأ

 ]ف لاجرلا ترواجو

 (3)نسح هيأر ليمح نم ًاظعاوم

 (2!نذ ًالاعمستلادسوتمهفدقف

 نمزلا رباغ يف اهقاوع وجر
 ىلع الو يدصق هدمعت الو

 ۲لو اغ إ ا يرق لاقملامو
 نبطلا ىلإ نورقم رذعلا مف

 نب الاب دوعلا حيحص تمر دقو

 نحملا هحوأ ىتتغت ٠ ماتقلا اذإ

 نمشلا نم روت صب و

 ءاخإ للمأ

 تس امهاأادبل 1 یا

 a 1 زوفلاب مالوأو سب

 نكت مل تأ نإ .انل رابتجا الو
 كون شغل. تخل الو
 نيطلا ةن فراقت مل ةنيطو

 نهرلاب صتخي يذلا كوبأ ناک

 نهولاو موللا لهب فاوق ينم

 ناي ةا ام ةكرشلا اكد
 نذملا حارقلاب ىذملا ىخارت اذإ

 ا ردغأ مو

 ينسر

 يرق هنارقأ نم ت 5 دص نم

 نضحنم مصلا تافغس تحاز مأ

 نبأ لع ررصت مل ءامرص ءادج



 8 رك اع نبا خي رات
 نطعلاعساو يزاوطلا هيلإ يوأت هب ذالي نصح ىلإ كنم ن

 : هيلإ رذتعي ت لاقو
 مالواو راخفلا' دنع مہلک سانلا ريخ مطاوفلا نبااي

 ريغ رذع فني سلو ٠ هرشان م يرذع لماما نإ
 تبكاذإ + نذإلاو هاب 5ر. *ةبذاك, نريدلغأ: نيمي كقلاحو

 نیدااجأب ابرو اهلفسأو  اهالعأ رعاشلابو

 دالا فاما الام ذرفع رت مشافي ا غلى دملا كات نيل

 ريلخاو ءاعنلا .اذو ٠ ظافملا اذاي ٠ اًبنك الو اكفإ انب نعمستال

 ريبادحمل ا: بذحل ا ؛لع اهيذحانيب ٠٠ تمزأ ةمزأ اسم. اذإ ناعتسملاو

 قودلا لإ يدلنا يننلا» يلا هالو لج«! يكتمل ىصوأ ذإ هللا تصوت م

 روصنم + "نإغ.«نغيعتخ' وادا ىلإ يد ناك اقح ناك نإ تاعق

 رورطم دحلا قيتعب اهتقراف يدي قارفىضرت نأ ناكول هللاو

 روقبم ٠ نطب يتم جلاعي ىتح ٠ .هرقبأ تق ًارابج يطب رقب و
 رل لا واف ترذعأ هعطاق تملا لك ألا عطق و

 ذيع ةبنبا یغقا هلا زكاتذيإ نضجت نب هللا دبع ىلإ سابغلا وبأ نيدم وما ناما كلا

 00 لثمثيو ميهاريإو

 دارم نم يليلخ نم يريذع يلتق ديريو هتايح ديرأ

 ١ : : مجرما هيلإ بكف

 دالا نمر طاحسملا ماو ی عدت ین او ددو هنك رو

 داهو ساز مشا تنو هنمإتنأو كاذ ديري ف يكو

 يدانز نم حدقتنيحك دنزو هنم ثنو كاذ رب تکاب

 : جرت ا لاقف هيف هب فوطي و ءا لا هيري لعج جرتلا هعمورابن الاب هئاشب سايعلاوبأ فاطو

 هلي .ينبلا اعف اتويب يبي یس د ارامل

 هليل لك ثدحي هللا رماد جوت وك ر نا لمأوي

 يذلا ليلقلا.اذه يف: ك دهزأ نأ تدرأ : لاق 9. اذه ىلإ تادرأ: ام : سابعا هل لاقف

 هب عتصو « ةاندأو هبرقو « هابحو کی E هيلع درو انکو د هينتیرآ

 ليللا فصن ىلإ ةليل هعم رمسف ليللاب هعم رمسي ناكو « دحأب هعنصي مل اًنيش



 پتا ۳1

 لصوأأ ام دمحابأ اي هّللاو اذه : لاقف هحتفف رهوج طغشب سابعلا وأ اعدف 6 هثداحو
 ثعبو < هفصن هاطعأف هايإ هعماق غ « ةيمأ ينب دي يف ناك يذلا رهوجلا نم 3

 اندم م « ةعيدو كدنع ا لاقو ةملس مأ ةتأرغا ىلإ لا e سابعلا 3

 هبتئاف نيمدقتملا نيتيبلاب هللا دبع لثمتف هسأر فخ سابعلا وبأ سعنو سعنو ةعاس
 تيار دقو يدع رعشلا اذهب لثمتت دمع ابأ اي : لاقف < لاق ام مهنف سابعلا ا

 1 هللاو تناك ةوفح نينموملا ريمأأ اي : لاقف « اًيش كرخدأ مل ينإو < كب يم

 نيالا املأ طرز نانو اهنا تالف ترطخ اتاما ایا ايات
 « ةنيدملا يلإ عجرم“ تاعف دق : لاق < لءفيلف كاذ يف ينم ناك" لمعي نأ
 1 رعأو « يهاربإو دمت هينبا باط قرم ايا رال لو الف
 هللا دبع نب دلاخ نب دع اهالوو ةنيدملا رع وا هلا باطلا يف ءىظبي ناكف
 لسري ناكف « اعناکم هلع عم هقلاب اد“ باطلا يف نعي لف اهبلطب هرمأو يرسقلا
 ي رمل خابر ىلوو هلزعف هيلع يصفر ابا غلبف < اهناكم ريغ ىلإ 0

 نم ءافتخالا دا ا طراد ال مجرتملا لاقو ٠ اهنع ةلفغلا ةلقو اهبلطب هر

 a دأف « كتحيصن يف يلع هقح هللا ىلإ دوم ينإ يب اب : دوصخملا ا
 ىلع نعتساو < ىدنلا ضفأو « ىذألا فك ينب اي < لوبقلاو عامسالا يف كيلع
 نإف < ايف مالكلا ىلإ كس كوعدت يتلا نطاوملا يف تءصلا لوطب ةمالسلا

 نيهف هعفني الو © هأطخ نهيف رضي تاعاس ءرغللو « i لای تسلا
 < ةطرفلا دلع ةان الاو < ناكموالا لبق ةلجعلا أطل ملظعأ نم نأ إل لعاو < هباوص
 ء ودع كل ناكاذإ لقاعلا رذحت اء احصان كل E لهاجلا رذحا یبا
 < لقاعلا رك كيلإ لاف ةلوالمغا ضمب اقا تررفم كل لوياضأ كماجاأ كشري
 اا نافع نيابلاذابأاو وأ ملح ركم كمدعت ال اهنإف لاينر ةاداعمو كايإو
 مجرتملا تنب تسلج جل ىلإ ج يور ندا ايفر مراد هللا هديقف اولا دچا

 تلاق اهب رم الف « هقيرط ىف
 ٤ء دويقو لسالس نيب نحسلا يف اهرهتم هنس اريج محزإ 5 1 1 1

 ديزي دقفل ال كدقفل اومتي منا ديزي يتب راذص محراو
1-6 

 ديعب دج نم انذج اه ا محراب تدج نإ
 ا رر ناكف 65 قيظللا نار دحخ . ةلايزمأ جیو کاب رز الا



 م رک اسع نبا خيرات
 قاس هركنأو « مجرتماوخأ وه تايب ألا يف روك ذملا اذه ديزيو : ةحاد نبا لاق
 ةنس هتافو تناك: راكب نب ريبزلا لاق < هب تلثمت "”يش اذه امإ : لاقف دمحم نبا
 : ليقو < ةنس نوعبسو نانثا هلو“ رودنملا سبح يف ةيعئاملاب ةئامو نيسرأو یک

 وهو یش الا ذيع ب يف ةفوكلاب هتافو تناك: بيطخلا لاقو <« نوعبسو سه

 * ةنس نيعبسو تس نبا

 دع وبأ ناوک ذ نب نادمحن ب نسملا نب ةزح نب نسحلا نب ¥ هللا دبع د

 يور 4 ااغ تنك 0نا لا يكببلعبلا

 هدوحس يف لوقي ناك لسو هلع هللا ىلص يلا ا ةشئاع ىلإ هدنسب ظفاحلا

 يضر يلع نعو و # هرصلو هععم قشو هقلخ يذلل ىهجو دحس : للاب تآرقلل

 ةمأ ىلع بضغ اذإ هللا نإ : ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا
 < اهراطمأ اهنع سبو < اهراعسأ تلغ < خسم الو فسخ باذع اهب :لزني ۾
 يف ةقث ناكو « ةئاعبرأو نيناثو نامث ةنس جرتملا يفوت * اهرارشأ اهيلع يلبد
 ٠ رباص نبا هلاق < هنأش نم ثيدحلا نكي لو « هتداهش يف ًاهتم < هتباور

 يف بايك فص :ظفالا لاق ٠ يدنسلا نب نسحلا نب دك هللا دبع لي
 نم فرعأ لو < ةعاج نع هيف ىور ٠ هنم نيرشعلا ءزملا ىلع تفقو < دحزلا
 ٠ هنع يور

 ساحنلا نباب فورعملا يرصباانإ ادم أ ةحاط نب نسحلا نب ¥ لأ دبع دش

 ركب يأ نم ريثكتلا اهب عو ٠ ةحلطو دم هانبا هعمو قشمد مدق سيت لها نم
 ٠ ةعاج نع سدقملا تيدبو اهب ثدحو « ديدحلا يبأ نباو يناتكلازيزعلا دبعو بطلا
 الإ یورو ا انا الا نبا هغوو هغو نلليدتملا ارس هيفا هلع اعورو
 ناك: لاق: ةيراس نب .ضابرعلا':ىلإ هدب :مجرتملا :ن ع ةرح نب عركلا دبع رع
 کو آو ا ا ر سم" العام لم ایا
 هيلع هللا یلص هللا وشرب نأ رع نباهها دبع ىلإ ةد مجرمان نع ينافك لا
 5 ل نيتنثا ةنس يفوت #* رخاو ألا عبسلايف ردقلا ةليل اورحت : لاق ملسو

 ثدح ٠ زازنلا مماقلا 1 ندا ةللع نب نسال نب ¥ هللا ذيع 2#

 خيراتلا يف ظفاحلا هلا دغا ربا نع ی وزو و مساقلا نب يلع نع ىلبارطأب
 ماقف بلاط يبأ نب يلع عم ةنيدملا رياقم انلخد : لاق بيسملا نب ديعس ىلإ هدنس
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 : لوقي أشنأو ملكتف سانلا فرصناو ةمطاف ربق ىلإ

 ليلقا دعب يام ثلإو 2 ةقرف نيليلخ نم عاجا لكل
 ليلخ مودي ال نا لع يلد دحاو دعب ادحاو يداقتفا نإو

 ندع تالاا ا اعود دد ان زعير اوا لا را
 مالسلا « کر نأ نوديرت مأ مرابخأب انوريخت نينمئوملا نم روبقلا لأ اي ىدان َ

 نيم يد هللا ةمحرو مالسلا كيلعو ًاًبوص انعمسف : لاق < هللا ةحرو م کک

 وأ اوور هش ككيادنأ أ نأ. لاقف ءا بات دعب ناک اع 10 1ا
 2 يذلا ءانبلا ناك تا ةمز يفاو هرشح دقن ايلاف املا دقف

 هباجأف 2 مدنع انرابخأ امف < اندنع كرابخأ هذہف < مقادعأ هنکس دقف
 اا ةا اا اوال و ولا تیادا تاک عقوق لدقإ تيم

 < ىانادجوا اققا امو تاما لاا خالل تلامو (تدودطا لعأ :قادحلالا

 هدانسإ يف : لاقو يتبيبلا ةاغر 6 لامعألاب نودع نحنو 3 هانرسخ هانفلخ امو

 دل حا نم

 + اتد ناك ٠ يضاقلا دم وبأ مثيلا نب بلاغ نب نسسحلا نب 26 هللا دبع 6

 لمج ىلع رفنلا دنع ى يلد تیار عوفر اع نب هظيفل, لاا ةادعش یوزر

 ركب وبأ .ثيدحلا اذه بيتك : ظفاملا لاق < سانلا مامأ فوص ةبج هيلع قروأ

 نع يي 2 9 رار هاا لاا الور عارض وم قدح ا يهوي عراك

 ٠ مهتموهو يزاوهألا ىلع وبأ هدانسإ يفو < ةلادعلاب فورعم ريغ هاور
 نيل هما دبع ني E وو لاذ د هللا دبع

 نيس لا راجل 12 لاقيو 4 يعشاحلا سابعلا وبأ بلطملا دبع نب سابعلا
 يطئارلا ركب وبأ هنع ىورو #* ةعامح نم قارعلاو قشمدب ثيدحلا عم
 « قفانم وهف هيف نك نم عبرأ : لاق لسو هيلع هللا لص يبنلا نأ دوعسم نبأ ىلإ هدنسب

 أذإ نم : ابعذي ىتح قافلا نم ةلصخ هيف تناك نهنع ةدحاو هيف ناك ناو

 نعو * 0 مدا اذإو < ردغ دهاع اذإو َءفلخأ دعو اذإو« تك ثدح

 « ردنس نبا هل لاق دبع عابنإل ناك : لاق هدج نع .هيبأ نع بيعش نب ورم

 لوسر ردنس نبا قاف « اوشا عدجو هبخ هذخأف هل ةيراج لبقي هدجوف

 « نوقيطي الام مولات ال : لاقف عابنز ىلإ لسرأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا



 40 رک اع نبا خرا

 يضر امو « اوعيف تحرك اف < نويبلق ام موسبلأو < نولك أت ام مومعطأو
 0 3 یار ني رم داب نم مجرتملا ناك * هللا قا اید ,الو 4 اركاب

 ٠ نيتئامو نيعبسو عبس ةنس اهب

 <« عوبطملا نياب فرعي زازبلا مساقلا وبأ دمع نب نتا نب. 96 هللادبع 36
 تعءاج : لاق ورمع نب هللا دبع ىلإ هدنس ىورو * توطلارا ةيانعد هلا تناك

 ىلع جوزلا قج ام هللا لوسراي : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ ةارمأ
 : تلاق < بتق ربظ ىلع تناك نو اهسفن ESI اهيلع هقح: لاق 2 هتحوز

 ًادحاو موي موضت الانا اهيلعهقح : لاق ۴ هتجوز ىلع جوزلا حام هللا لوسراي

 ا٠ هللا لوسراي : تلاق < اهنم لبقتي ملو تأ تلعف نإف ةضيرفلا الإ .هنذوإب الإ

 هنذإي الإ ايش تیب نم يطعت ال نأ اهيلع هقح : لاق 2 هتجوز ىلع جوزلا قح

 جوزلا قح ٠١ هللا لوسر اي : تلاق < رزولا اهيلَع ناكو رجألا هل ناک تلعف.نإف
 اهنعل تاعف نإاف هنذراب الا هتيب نم جرت ال نأ اهيلع هقح : لاق 2 هتجوز ىلع
 2 اظ اه ناكن إو هللا. لوسراي : تلاق< بونت ىح بضفلا ةكئالمو هللا
 ام لج ديرما: لع ىلب ال قحلاب كنعب يذلاو : تلاق < اًملاظامل ناك ن لو : لاق

 تسر لاننا تدلل هلل ا ىلإ .رفاسي :مجرتملا ناك * ًادبأ تيقب
 ٠ تيهذ کن نأ الإ اثيدح

 يعالكلا دم وبأ ليضفلا نب هللا دبع نب دم نب .نسحلا نب 6 للا دبع
 بلاط يبأ نب يلع ىلإ هدنسب هبولاخ نبا ٠ E زازبلا يصخلا
 مجرتملا يفوت * اهتم ريخ امهوب أو ةنجلا لهأ اعاد نانا ونا اعوفرح

 مجرتملا ناك : ,داذحلا کی اا ٠ .ةمالي رأوا, رانعي یدک هل نا غبر نق
 اا الجر

 نب ع نی نان ابطا يوي کل نم وسطا نإ اھ فا انقل 3#

 هللا يضر بلاط. يأ. نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديذ نب نيسملا نب. يحي
 دق اياتك هل تيأر : ظفاحلا لاق 4 يذيزلا يضاقلا نبا ةباسنلا مئانغلا وبأ مهنع
 يرلاو ناتسربطب ثيدحلا عمس هنأ دو < ةعامج نع هيف یورو < هفنص

 تفنصو « لازتعالاو عيشتلا ىلع لدي هفيندت E داو زيربتو نانزو

 فصو ىلإ نيقاتشملا نويع ةهزن هام تارا رشع ىلع وبري بسنلا يف اًباتكا



 ماشلاو قارعلاو سرافو ناسار e كورال هنأ لف رك ذوب «أ نيمايلل رثلا ةداتتلا
 055 يتلو < مما ىصقتساو نييولعلا قارشألا يتلو < برغملاو رصمو

 هتأرق اسف < هب سأب ال رعش هل هل ناكو ٠ بسنلا ملع مهنع ذعار © نيالا

 نبا ىلع امل نجلا يبأ نب ةلودلا رفت اا يف الفلا :تابك ين, هرعش نم
 : لاف اهيف .ةريسلا يم ناكو نيبولعلا فاقوأ يلوت نع ىيلعبلا زرخت

 اع لع ندع تانج هب لاني هذوحي رجأ. رخفلل نكي ولو
 شا ق لظنلا دعب مهفاصنإو زرع نبا سايوالا دعبهلزع ئوس

 « اًثدحم ناك - 1 مهاقلا وبأ لاله نب: نتسملا نب 96 هللا دبع 36
 هيلا اوك ازذأو 0 ظفاحلا نينا وبأ يخ هنم عمم : ظفاحلا لاق
 رکا دو « هند ف زاجأو < ةيعاد ملقإ نم ابقس ةيرق کفر ناک الك« لذ
 ظفاحلا يور: + هنأش نم ثيدنلا ن کیدل نيس دك اوا ن
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مجقحا : لاق سابع نبا ىلإ هدنسب ةزاجإ هنع
 ابقس ةبرقب نفدو < ةئاوسمحو تس ةنس يفوت * ظعتاو هر أ ماححلا يطعأف

 +. شو ”ةظوغأ نك

 مساقلا ایا نع یو ۵قارا ىؤلملا اها ییا نإ 26 هللا دبع ×
 : وهو ارعش بيطتملا

 اهنوعمست ةوعد نم امأ مالس ارتا لها نم ياخ

 ا_موبلطت ةجاح نم الو انيلإ ياو نوغج رت لاؤس نم الو
 اهيوتسحتستو ايندلاب ا ونام, لتا ادلغم الا غك و
 اهتوطب متتکس ىتحن اوٹیلت ملف لا يالي ضرار كم
 اهنورق ینف ذأ رهدلا بير نكلو ةريغك نورقايندلا يف 0
 زازبلا مامرالا يصيصلا د وبأ رباج نب نيسحلا نب د هللا دبع ال

 [غوفرع سابع نبا ىلإ ىلإ هدنس يفاربطلا هنع ىورو ٭ ةعاج نع قشمدب ثدح

 ج ااف فور ق اداري زود نزلت نا اط ند .ةاروتلا اف ترک
 هللا لوسر اهامسف ةيصاع اهعما مصاع م مأ تناك ::لاقارمم نبا نع اتيا يورو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسز ناک : لاق 8 نعو * ةليج ملسو هيلع هللا یلص
 ايفل لج را ومر د. ىلاقب دفن, قبب ریا لوغو ٠> ال هلل اقف. يشأ اع لال ملشو



 ماقال رگ اع نبأ خبرا 1
 ثيقل نإ نبت ال : هل لاق < هللا ليبس يف وزغلا ليوا الق ذياب ا كلا
 هلل اقف « ريغ اًبيصنالو 6 ًاريبك خيش نلتقت الو < تحدغ نإ للغت الو
 مدق * ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوس نم : لاقف 9 اذه تعم نم : لجرلا
 ع ب يتساا نابح نب دم متاحوب لاق « نيتئامو نيتسو عبس ةنس قشمد مجرتملا

 . هب جاحتحالا زوجي ال ثيدحلا قرسي ناكو « ةصيصملا نكسي مجرتملا
 0 لأ دبع ۷

 ایش مدقو“« النا ننام تش ةنس ةامخ دلو “ يوجلا يران ألا

 سانلاب يلصي ناكو < تاولملا يف دحبتو « تاارقلا يف ل ا رغاشا ناک و

 د ا ةحاور نب محارب ربإ نب ةحاور نب نيسحلا ن

 ارازم نينماوملا ريمأ هللا رع أل يفتقملا مامرالا حدمو ٤ ناضمز ريش يف حيؤارتلا
 نينحلا هيقفلا هبا ىلإ بك و « ةامحي اهرمأ هدلقو ةباطخلا بايث هيلع علخو
 : قشمدب هقفتي وهو

 ظعاو ظعو ىلإ اعات كت الو هلوقأ م عمتساو ظقيت ىن

 بأنم قفشأ للا يف دحأ اف

 ا حقا تک 5

 م رايدب هنع باغ وهو هيلإ بتكو

 اا لاد

 كيرا كي الو ا>ولا خ

 E ا دق

 ينارت ال نأ فاخأ ينأريغ

 يظحاول لم كاعري الو كيلع

 ظفاحم بشملا دنع نذإ فاد

 لدع ةءشسق ثامملاو انني
0 

 يلق تنا ال وحمت يلايلاف
 لضفل ل هب نخوا

 و کار كيزاجأف
 + رف ردا ناكف هارب نأ لبق تام وحبلا يف رسأ دق هدلو ناكو

 اک اوس ىلوم يل سبل لإ

 ينع ضرت.الإو

 ىضري س دلو مركلابه دقف

 ينع عاف

 اک اخر يلك دف لضف نمبهف

 ی نارا “ل

 اکاذو اذ يف کم تنأف
 ٠ ةامحي ةئاهسخوا نيتسو يدحإ ةنس مرحلا يف يفوت

 دمت بأ "نادبع نب دمحأ ني هلا ديبع نب نيسحلا نب د هللا دبع 6

 نأ كلام قيرط نم هدنسب جر و 0 ةعقمأو ثيدحلا عم ٠ يرقملا زافصلا

 ىتح اوبرشاو اوكف ليلب يدانت الالب نإ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 امد ۳۹۸

 ثالثةنس ىف يوثو “ ةئاعالثو نيسو نيتنثا ةنس مجرتملا دلو . کل م نبا يداتي

 : e O دع لات ةو راد نيعاادأو
 ٠ يلمرلا ينيللا ةدجنغ نب نسحلا نب هللا ديبع : لاقيو 6 هللا دبع كي

 يبلا نأ رحت نبا نع چ نع ةفيدح يآ يلإ فيفا #* قشمدب ثيدحلا عع

 مل م هللا ءاش نإ رعضأو اذك نامفأل هللب فلخ نم : لاق لسو هيلع هللا یلص
 صاعلا نب ورحت نب دللا دنع ىلإ ا ٭*  ثنحي مل هيلع فلح يذلا »

 اءازتنا ملا ضبقب ال هلا نإ : لسو هيلع هللا یلص هلئاز لوس لاق
 te مل اذإف « ءالعلا ضبقإ هعزتني نكلو « لاجرلا بولقا نه هعزتني

 نبا نعو * اولضأو اول ضف مع ريغب موتفأف مولأسف ةلابج 100 سانلا ذختا

 ىلص يلا تتاف ماياي هدعب تعضوف ثراحلا تنب ةعيبس جوز تام : لاق سابع

 اذه : لاقو مجرتملا قيرط نم ينطقرادلا هاور < جوزتت نأ اهرمأف لسو هيلع هللا

 نب بعصم هب درفت مهجلا لأ نب کیا نع يروثلا ثيدح نم بيرغ ثيدح

 ٠ دانس والا اذبب ناهام

 هيبأ نع, يور RI AN ٠ علا نإ دما

 جرخأو * ةعاج هنع ىورو « ةعاجو ىتشمدلا ةعرز يبأو يموسرطلا ةيمأ يبأو

 ل ا

 فلحيلف اقلاح ناک نف 6 ill اوفلحت نأ كاهن یلاعت هللا نإ : لاقف هيبأب. فلي

 هوبأو وه ناكو < ةئامثالثو نيثالثو ىدحإ ةنم مجرتملا تام * كرتيل وأ هللب

 ٠ نيثدحلا نم
 ركب وبأ ةرديجب قلما را نب دمحأ نب دم نب نيسحلا نب 3 هللا دبع ×

 : لاق هنأ هللا دبع نب رياج ىلإ دنسأو * اًثدحم ناك - يضاقلا يسلب ارطأللا
 بذك دقف هب بذكف ثيدخ ينع .هغلب نم : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ٠ هب يجي يذلاو هلوسرو هللا بذك ةثالث

 نب مساقلا بأ نب نسحلا وبأ مهاب نب دج" نيشحلا نب دک هللا دبع

 ناک و٤ ريسي يشب ثدحو « امهاوس ةءاجو بيطحلا ركب ابأو هابأ ععس - يئانخلا
 هلم عم ؛ يناعسهدلا رمعل الإ ثدحيملو < خويشلا نم سنو« ريثكلا عم دق

 ٠ ةئاعبرأو نيتس ةنس يفوت ٠ نيءزج وأ |ءزج



 ۹4 رک اسعؤبا خيران
 ةرلصبلا لهأ ةوجنو نه يرلصبلا أيدعسلا يمليمتلا كح نإ € هللا دبع وي

 : قدزرفلا لوقي هيفو
 عماجلا هيلع. تفثلا اذإ رغأ نيا كاع ا

 ۰ نوحيج لم ١ يلم لأ نا جل بونأ نب داح نب £ هللا دبع

 لوسر! لاق. : لاق رباج نع هقيرط نم يقهبلاو ظفالا جرخأو ٭ ثيدحلاب ىنتعا

 2) يفوت * :قمأ نم رئابكلا لهأل ةمايقلا موي يتعافش : لو هيلع هللا للص هللا

 1 نيتئامو 0 ةئس مجرتم ا

 رذيلالإ هتمحرت ظفاحلا اكلي , ٠ ةحاور وأ دامح نب 3 ها دبع 0

 ةلحسلا دعب هيف لوقي ةيداعم ىلإ سابع نبا هبتك اياتك قشمد ناويدب تاضا وا
 هللا دمحأ ينإف كيلع مالس ایف نا نب ةيءاعم ىلإ سابعلا نب ر هللا دبع ؛نم

 ينءاج دقف دعب ۴ <, ىوقتلاب كايإو اا ع وه الإ هلإ ال يذلا كيلإ
 هللا رمعل كنإو < اننيب ةدوملا ناش تارك ذو.« اريخالا 5 عمسأ 1 كباتك
 « عارا اننبب يتلا ةلخلل ينإو < ةصالاو ةصلالا ةدوملا ل أ نم« رع يف دودو
 نم ىئهنلا يد ذ نم كنإف هللا ظفح دعب امأ:« هاب الإ ةوت الو“ ظفاخل اهحلاصلو

 ةيقتلاو كسفنل رظنلا هيف اه كب أر ردصيلف ٤ان ل يملا قلخلاو محلا لهأو نشيارق
 كايد يف كلبك زفدأو كل ريخ هنإف 3 فاو مالسرالا ىلع ةقفشلاو كنيد ىلع

 يف كئامبنا نأ ملعاف ٠ نافع. نب. ناثع نأ ف كتمعم دقو < كترخاو
 3 ررمغ هللا رمل اذهو ٠ مراحل كاهتناو ءامدلل كفسو ةقرف همدب بلطلا
 قئاو كرمأ يف نأتف « ناثع مد ى يقاس رمأ كيفكيس هللا نإو 7 هلهأو مالسالا

 9 يبنلا نم ةيصو كعم نإ لوقتو ةراموالا ديكت كنإ لاقي دقف <, كبر
 لوسر تعمس دقلو « كرمأ يف نتف قملا هللا ين لوقف <« كلذب ملسو هيلع هللا
 م الج ررشع يا كدلو نم لمعتس هللا نإ : : سابعلل لوقي ملسو و هيلع هللا لص هللا

 ثقولا ا ينارتفأ « ابصفلا ريم أو نمتؤملاو نيمالاو و يدېملاو دولا كلا

 itl دوي امو: < قحلا هلوقو < ملسو ةيلعا هللا يلا
 + اراطنأو انتاوعأو امدقنم :تادجول ؛ءاشأاول هللا ماو < كلذ ملاغلا كو کی
 ةتمأ يف دمع نفلخاو « كبر. هللا بقارف ٤ هنع كابنأ ام يسفنل ارك يكل
 هلو < كتريشع هل تماقتسا اقف بلاط يأ نب يلع كمع نبا نأش امأف « ةلاص ةفالخ

 4 ۷ج



 ببذل ۴
 كيلع 0 و نيملسملا ةعاجلو هل كطاصنو ناوعأ قا ىلع هل نحو « هقحو هتقباس
 نينالثو تس ةئس رفص نم ردبلا ةليل ةمركع بتك و« هناکر بو هللا ةمحرو

 د نکو يام عم ص دي 8 يمعشخلا شلح نإ € هللا دبع 6

 لتتقن ملف انقفاوت تّئش | فلا يلع عم ي اا اكك يبأ ىلإ لسرأف < م مدخلا

 < اضعب انضعب لتقب ملو < انعم تن 5 ا اظ اک هغم انک كبحاصأ ربظ 3
 دبع لاقف ضعب ىلإ مهضعب نويمعثلا تفتلا ضعب ىلإ مهضعب سالا اندالف < بأف
 ةلدض ةعداوملا 7 لهأ نم انموق ىلع انضرع دق مخ ريشعم اي: شخ نب لقا

Aاک الا دبا مقل انظفحو 6  eلاقف « مولتاقف کر ولتاق ناف >  

 اا اواقأو © كيأر كيلع ادر دق :ةباخصأ نم لجاز
 هنوفرعي ةفوكلا E E « دوعسم نب بهو هل ضيق مهللا : لاقو
 ياشلا ىلع لمحف بهو هيلإ جر زاربلا ىلإ لجرلا اعدف < ةيلهاجلا يف سابلاب
 ماشلا لحأ نم يمعشملا هللا دبع نب ق لمحو ٤ ًاديدت لاق اواتتقا خ٤ هلتقف

 لرو يي فرضنا مث < هلتقف نلف كلاود هقزككلا سيكي لل اوان ايك تاي خلع
 نحأو# نمازی ل a e وق ةعاط يف كتلعق دقل بعك ابأ اي هلا كمحر
 « اننتف دق الإ ناطيشلا ئرأالو لإ أم را ان هللاو نکو « مهتم ف لإ
 اهذخأف هيبأ ةيار ىلإ بعك يأ نب بم بثوو « انبتبعل دق الإ | اتيرق ىرأ الو

 مهتيار لوح مهنع عرمد ىتح“ ج حرش اهذخأ م« عر ف
 0 وغ مالا معفخ نم اوباصأو « ةلجر. نونا

 نمحرلا دبع وبأ بهارلاب فورعملا رماع يأ نب ةلظفح نب 6 هللا دبع 6
 نعو هنع يورو - ملسو هيلع هللا لص يبلا كردأ * ةنيانملا لحأ نم يراصن'الا
 نم ظفاحلا جرخاو * ةر اباي و لهو ID رق --زمج

 ال « ةقان ىلع تيبلاب فوطي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تي أر : لاق هنع هدنم نبا قيرط
 ثيدحلا اذه تر ذ : يذمرتلا ليعاهمإ بأ لاق < كيلإ ك تال دو

 لوسرلاق : لاق هنعجرخأأو .* ةقث خيشاو بيرغ ثيدحلا : لاقف لبنح نب دمحأل
 نيثالثو ةتس نم دشأ ملعي وهو لجرلا هلك أي ابر مرد : ملسو هيلع هللا لص هللا

 مك نع ةلظنح نع دما ماموالا هاورو < يوغبلا هاور <
 ملعي اير مرد لك 1 :نأ نم ىلإ بحأأ ةينز . نيثالثو ثالث



 مالا را نبا خيرا

 نأ لبق لفق ةلظنحو
 نع هدنم نبا وين شالا جعار أ طخ نيا يم اق <« بعكس

 ةدابع نبدعس نب ار لاقف ةفوكلا لع ًاريمأن اكو رطخلا ديزي نب هللا دبع

 مههلع تلا موقب يلص الا نك أ: لاقف “انب لصف : انلقف ê العلا تنذأف هتيب يف
 هللا لص هللا ل وسر e eh د قلل Î ولم Ee ا

 سبق لاقف « هلحر يف موب نأو هشارف ردصبو هتباد ردصإ قحأ لجرلا : لسو هيلع
 ل يلا نأ مجرتملا نع يورو * f ak رق هل ىلومل نالف اي: تالذ دنع

 + السل 2 ابال ينمأ لع ىشأ نأ الول : لاق لسو هيلع هلل
 نب هلل دبع تنب 0 20 ايا رب ةلظنح ناكو اولاق- : يدقاؤلا لاق

 قوس ناساف ناک و « دحأ لاتق اهحببص يف ينلا ةليلايف تاخد اف « لواس نب يأ
 يبنلا ديري ادغ ف ىلا ىلص الف « هل نذأف اهدنع تيب نأ لسو هيلع هللا لص ا

 جورلا دار أ 6 3 ا ناف ابعم ناکف داعف ةليمح هتءزلو ر اسو هيلع تأ لص

 دعب ال ليقف « اهب لخد ةنأ مهتدبشأف اهموق نم ةعبرأ ىلإ كلذ لبق ت كتيرا قو

 تقبطأ مم اهيف لخدف تجرف منل تيأر : .تلاق 2 هيلع تشاد
 اجو هزم ةلظنح نب كللادبعب تقلعف لخد اق هنأ هيلع« تاشاق ةداهشلا هذه : تلقف

 نيئس عبس نبا هللا دبعو م ملسو هيلع هللا ىلص هللا وشر" اوتو اقا نإ اا

 ةكمالملا هتلسغ هانلاو /تآم الو: نيعسو ثالث ةبس ةزملا موي ؛لتقو. < آرا دقو
 هللا دبعل ضرف سانا :ضرف ال رع نأ ملسأ نب دبز نعو < : ليسغلا هل ليقف
 : لاقف كلذ نود هل ضرفف هل خأ نياب ةحلط هاتأف < مرد يفلأ ةلظنح نبا
 تيأر ينألا معن : لاق 2 يخأ نبا لع يراصنألا اذه تلضف نينموملا دليلا
 لجر التف (فيرم هللا دبع ناكو * لما رتعسي اک هفيسب رثتسي دحأ مود هايأ
 تداك نأ ىلإ ىكتبف ( شاو مهقوف نمو دام ل نب اذ نا ا
 هل لاقف هبلجر ىلع ماق من« رانلا قابطأ نيب :اوراص لاق م < جرخت نأ تلفت
 طع مدحأ يلع يرذأ الو < دوعقلا مج ركاذ ينم عما: لاقف <.دعقا :: لئاق
 هعاذذو هءادز دسوت ةالصلا نم ىعأ اذإ "ناك اغإو هيلع ماني شارف هل نكي
 ثدحتي : ا وع ايندل دلا يأ 'نباو ظفالا ىورو ا ٭ يش عجه 1

 : لاقف دحسملا نم جراخ وهو ناطيشلا هيقل ةلظدح نب ۳ دبع نأ ةئيدملا لف



١ 

E MW 
 ؛ لاق < ناطيشلا تنأ : لاقف ۴ انأ نم : لاقف « معن : لاقف 9 ةلظنح نبا اي ينفرعت
 نانا تراب كيب ار الف فا کد انا تحرج لاق كاد تدلع بنيك
 نب|اي معن : لاق < ناطيشلا كنأ تملعف هللا رك ذ نع كيلإ رظنلا يناغشف كيلإ
 ًاريخ ناک نإف رظنت : لاق « هب يل ةجاح ال : لاق « هك .لعأًنيش ينع ظفحاف ةلظنح
 غر لزا رس هللا ريغ ادجأ لاتلت ال قلطنح نیا ایک تددتزاا رش ناك نإ وك تبق
 نم نأ نوثدحتي ةنيدملا لهأ نم خايشأ ناكو * تبضغ اذإ نوک 0 رظناو
 ىطعأو 3 كفل ةا كاطع هل نينب ةيناث هعمو ةلظنح نب 10 ديزب ىلإ دفو

 هللا دبع مدق ايلف « مهئالمجو انتو اوس ا مهنم دحباو لک هيب

 ملول هللاو لجر دنع نم مكسبتأ : لاق ? كءاروام : اولاقف سانلا هاتأ ةئيدملا
 + لاق < كاظعأي كير هنأ انغاب lL تدا الزج باال د
 « هوعيابف اار وعفا هيلع هب ىروتنأ| نأ الإ هنم كلذ تلبق امو« لعف دق

 موباع ماشلا لهأ مار الف < ابلغم ري مل ةئيهو ةريثك عوج  ةنيدلأ لهأ جرت

 هيدانم را مع « نيفصلا نيب ا ةبقع نب ملسم رمأ أ مهلاتق اوهرث و
 يف مهفلخ ريبكسلا اوعيسف ملاتق يف سانلا دشف « اوعدف وأ ينع اولتاق يداني
 هللا دبعو سانلا مزهئاف ةرملا ىلع مو ةثراح ونب هيلع محقأو < ةئيدملا فوج
 ام يأرف هيأيع حتف الف < هبا ههبنف مون طغب هيب ضعب ىلإ دناستم ةلظنح نبا

 دعب ًادحاو مهمدقي لزي ملف < لتق ىتح لتاقف هينب ربك( أ رهأ مازهنالانم سانلا عنص
 داو لتق الك ناک و « لتق ىتح لتقف هفيس نفج کی عار لعل تس يداف

 ( ماعلا موي ر مک روا نوفوت امنو توما ةقئاَذ سفن )لك(: لقب ةلنب نم
e؟مهعبابي مالع : لاق < سالا عبایی ةلظنح ن نإ اذه ؟ةرملا مؤئا ديل نب  

 هيلع هللا یلص هللا لوسر دعب اذه ىلع ادخن عيابأ هلا لان تولا ل:
 ةيمأأ ينب اوجرخأف ةرملا يلايل اوهثو ام ةنيدملا لهأأ نأ دعس ن ١ لمح يورو 6 0

 ةلظنح نب هللا دبع ىلع اوعمجأا هفالخو ةيواعم نب ديزي بيع اوربظأو ةئيدملا نع

 كيرشال هدحو هللا اوقتا موق اي : لاقو توملا ىلع مهعيابف هيلإ | مرآ اودنسأف
 الجر نإ < ٠ مسلا نم ةراجحلاب يمرن نُ انفخ یتح ديزي ىلع اي هللاوف « هل

 ملول هلاو « ةالصلا عديو « رجلا برشبو < تاوخألاو تانبلاو تاهم الا: مکتب
 اقئموبا |سانلا نئاوتف بح اداب يف. هللا كيل ال «سانلا :نم دحآ ېن نكت



 SL رک اسع نبا خي رات

 < دحسلا الإ تيم يلايللا كلت هللا ذبعل ناك امو < يحاونلا لك نم نوعبابي

 يف اهب قوي دغلا نم ابلثم ىلإ اهيلع رطفي قيوس نم ةبرش ىلع ديزي ناك امو
 ماشا لهأ اند الف < اًتابخإ *كمسلا ىلإ هسأر اًمفار يئر امو < رهدلا مودي دجسملا
 : لاق غ هيلع ىنثأو هللا دمحل ربنملا دعص مث ربظلا سانلاب ىلص ىرقلا يداو نم

 « هترفخم هب مكل بجويل اتسح ءالب هلل اولبأف < مكسيدل اًبضغ متجرخ ال سالا أ

 موقلا لن دقو <“ ءاديوسلا موقلا عم ESE مل او مكيلع هب لجو

 قاغيملاو دبعلا هضقتب هنيحي هللا ءاش نإ ”هللاو مكتحلا نب ناور مهعمو بشخ اذ

 ناورءنم نولانب اولعجو موقلا حياصتف < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ربنم دنع

 شيل حشلا نإ : لوقيو مهئدهم ةلظنح نبا لعجو < غزولا نب غزولا : نولوقيو
 ةردقب رصنلا اوز > الإ طق موق قدص ام هللاو < ءاقللا موقدصا نكلو "يشب
 كب < نوقثاو كب انإ ملا : لاقو ةلبقلا لبقتساو ء ءال ىلإ هيدي عفر م“ لا

 لتاقف ةنيدملاب موف یاو لز م« رول أل كيلو « الكوت كيلعو « انمآ

 يحاونلا نم ةنيدملا تلخدو « ماشلا لهأ مرثك ىتح ًاديدش ًالاتق ةنيدملا لهأ

 ا اردن افرع دز فم وکو نيود ككاو هلا نع" ورنا كنا

 « هباحصأ نم ةباصع عم اهب يشم هللا دبع ةبار الإ ىرت اف سانلا لتقو نولتاقي
 كع مير روظلا يلطف < يلعأ ىتح يره يل محا : هل ىلول لاقف ربظلا تناحو
 « متت مالعف < دحأ يقبام نخرلا دبعابأ اي هللاو : هالوم هل لاق ةتالص ىضق الف
 نم فرصنا مث ٤ تو نأ ىلع اجر خاإ كحيو : هل لاقف < ةسمخ هلوح ام مئاق هؤاولو
 جابيد نم نيدعاس سلو « عردلا عزنو فيسلا راق < ريتك تاشارج هبو ةالصلا

 يف مهمولتقب ماشلا لهأو < دورشلا ماعتلاكةنيدملا لهأو لاتقلا ىلع سانا تح مث
 وهو ميلتاقي لعجو حالس نم هيلع امو عردلا حرط سانلا مزه الف < هجو لك
 اذ و كتل عطقف فيسلاب ةبرض ماشلا لهأ نم لجر هبرض « هولتق ېتح رساح

 تا اورو دا اع ين ا لجل « اتم عقوو هرحس
 اصن املاطل عم اهتيصن ناو امأ : ناورم لاقف ةبابسلا هعبصا اک وهو هلا دبع

 لتقل الإ انوقوعد ام لوقت اك ءالؤح ناك نأل : ماشلا لهأ نم لحر هل لاقف ا
 سامال ن 0 مل هللا دبع لتق امو ٠ اوتكنو اوفلاخ مهن أال : ناورم لاقف < ةنجلا لهأ
 هسأر ازحو امیج هيف اعرش نالجر هل ةيلو يذلا ناكو « هجو لك يف اوفشكتاف ماقم



NEبيذبم  

 فرسم اا 01 موقلا ل نا : لوقي وهو فرسم ىلإ اههدحأ هب قلطناف

 ام : لاق < ةرازف يتب نم لجر : لاق 9 تنأ نم : لاقو < هتباد ىلع وهو دوجسلاب
 الا اجو« معن: لاق + هسأر زحو هلتق ت تيلو تنأف : لاق “كلام: لاق 2 كمسا
 e هللا حلصأ : :.لاقف نوما نب. دعس :.هل لاقي, صن لأ نم نوكعاملا نم الجد
 امه ذاجأت ديزي ىلع امدق ىتح نيفلتخم الاز امو « اقلتخاف امم هانلتفو هيف انعرش نح

 تناكو ٠ ريبزلا نبا راصح يف التقف « ناويدلا نم فرش يف اهلعجو ةميظع زئاو#

 ةنيدملا لهأ نإ : هل ليقف فئاظلاب سابع نبا ناكو < نيتسو ثالث ةنس ةرلا ةعقو
 : لاقف < راصن الا ىلع ةلظنح نباو < شبرق ىلع عيطم نبا اولمعتسا ةر ةعقاو يف
 ٠ موقلا لاو كله 9 ناريمأ

 هنإ : ليقو « ندر ألا لزنو ةبحص هل ٠ .ةلاوح وبأ« ةلاوح نب 26 هللا دبع
 وهو لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وير تلت أ : لاق هنأ هنع ظفاملا ى ىورو, < :قشمد لزا

 8 ةلاوح نبآ اي كينكن أ : هل لاقف هيلع يل بتاك هدنعو ةمود لظ يف لاج
 ترظنف ٠ .هيلع لي هبتاك لع بك أف هنع ضرعأف 7 هللا لوسراي مف : لاقف
 ا لات اخ الا تحت رع نأ تفرعف « رمت باتكلا يف اذرإف
 يف عنصت فيك" ةلاوح نبااي: لاقف « هللا ا من :.تلقف 9  ةلاوح نبأ ب
 تا E تاقف 2 رقبلا يصايص E ضرألا فارطأ يف ج رخت نف

 ةجافتنا اهيف ىلوألا نأك اهدعب ج 2ک فرحا قا لیفت فقيكف': لاقف « هلوسرو
 کس تزذخأف تيعف تقلطناف « ذئنيح, نقم لجرو < اذه اوعبتا : لاق ۶ 3
 اذواف « من : لاق 7 اذه : تلقف لسو هلع نإ ل هللا و لوس ىلإ هدب تلا
 لاق : E ظفالا یورو * دمحأ ماموالا قيرط ن زم هاورو ٠ نافع نب ناثع وه

 درب ًارجتعم سانلا عيابي لجر ىلع نومجمت : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 قيرط نم ىورو ,* 0 نب نامنع وه اذراف : لاق < ةنجلا لهأ نم سانلا .عيابي
 اي لا ا يدزألا نالف نب بغذ ..نب هللا دبع نع ةبيش أ نبا

Eکک كلل ضرر ا ےک م دلع دن الا تلا وجر  
 ىلع ةنيدملا لوح ملسو هيلع هلل ىلص فا لوسر ان IE ا ملف ماع
 : لاقف.ا_ديف ماقف : لاق دبجلا انيف فرعو « ئيش منن لو 0 اا
 مهلكت الو“ اهنع اوزجعيف منا لآ مہکت ا ناد ال مها



 مو ا نبا خيرات

 یح سرافو مورلاو ماشلا e نحتفل : لاق > مييلع اور أسف سالا ىلإ

 اذك رقبلا نمو «اذكو اک ا نا < لبرالا نم اذك واذک کک کال 76

 يعاب لطول ما او ۰ كدحأ ىطعي تح« متا نو اذكر
 ةسالقلا ضو الآ تاون.دق ةفالخلا_تنأر اذإ ةلاوح نبا اي : لاقف يتماه ىلع: وأ
 نم سانلا ىلإ بزقأ ذئموب ةعاسلاو « ماظما روم لاو ايالبلاو لزالإلا تند دقف

 اج: يقربلا ركب ؤبأ لاق

 ٠ ةنسنيغبسو نيدنا نبا وهو نيلم وا نام ةنس تامو ٠؛ندز ألا زر كس /:,يدقاؤلا لاقو

 ةريذملا ابأأ ىنكب ةعيبز يل نب سبق نب بيبح نب ةجراخ نب. 6 هللا دبع هج
 < دينك رغلك, هل ء ةي يقفل بئشعأ

 6 تيدا ةفباراقل او ا قط فراج اناس نم هما يدب

 اهلابحإ امج جاقنلا ٠ لت قلك ةفالخلا نم ريزلا 4

 اماما تعضؤفاب قيطناال !ا ك ١ : علج ةلوجلا ؛قم ةفاعضلاك توا

 اهازنإ تاحعف .رودقلا .ثبخ تبصن يتلاك 5

 ::ناورم نب كلملا دبع ىف هلو

 سمأ كتبأر

 حمارا ءا

 سما كن. ريخ مويلا تنأو دعم يب ريخ

 شمش دبع ةداسديزت كاذك كلت و انعم ادب او

 8كنميقب يذلا ام ::كاملا دبع هل لاقف ريبك خيش وهو ناورم نب كلملا دبع ىلع مدقو

 : : لوقأ يذلا انأو ينم ااا نينا وماي : لاق

 يتموضخ فالو يرمأ يف انأ امو

 ةبانج دنع يالوم اسم الق
 اوبس عوقد الذ قا يخيم
 ينجأ ام ءاوس نم يالومفئاخالو

 he ا ا نس اج راو
 GER E 3 ا

 و بأ ريخ تاضف دقسانلا لع

 ۰ 1 ةرشعب هل رمأو 2 اذه ىلع ينمولي نم : كاللا دبع لاقف

 ١ : هل لاقو بيرج فلأ هعطق أو < لبرالا نم ضئارف ةرشعو < بايث

 : هل لاقف ًاديز قأف ةليعنيئالث لع هل ىرجأو < اهب كل بتكي بتاكلا

 هاو نا هرمتاضفذإ تحبصاو

 : لاقف هبعتيو هددري لعل هاتأف

 بتاك لك كادف اي ديز اي

 بجاو كيلع قح يف كل له

 بئاغو رضاح نيب سالا ٤

 لکا بغرب هلثم



 بيده مالك

 بئاع ا لك لبيع أ نم ا أاربم ٠ بساكملا ليط .لفع تنأو
 بئاد جلوو ودغ لوط يحاصو ینتیفک ذإ تالاف

 بئاخي ٠ اهتيدسأ ةمعن نما بجاملا فنعو بابلا ةدسو
 نم ا هيلع أطبأف نايفس هملكف يلكلا درب الا نب نايفس أو ديز هيلع أطبأف
 :نلاتللذ دنع لاق تاق ال! سووف

 اا ناتا نيل نكي الو اني ااا تفز ی ابأ 00
 اار غنم نوا بتل ين نكي ل«فنأ ةعافش ناو

 دبع ىلع مجرتملا لخدو * هتجاح يفق ىتح هقرافي لف بتاكلا ًاديز نايفس ناف
 نينم ول ریمل اب < هل لاق 2 ج الو ريبزلا نبا ةبراحل جورا يف ي وري و كلما
 ىلإ | مست مث « مادقإلاب متو < مزعلا كدعقيو « مزحلا كضهني (مولتم كارأ يلام
 هدجو لبقم كد « كودع ىلإ هجوتو ©« كي ارل ضماو“ كتزيصبل ذفنأ < ماجحرالا

 كيلع انتملكو < ةقرتفم مهتءلكو < نوبح كل نحنؤ « نوتقام هل ااو « نئارم
 حصان هنع كطبثب الو < ناوعأ ةلق الو ؟ ناني ف قمت وتم هللاو < ةعمتجم
 ناسلب قطنت كنإإف اهتاه : لاق اًتايبأ كلذ يف تلق دقد < شاغ هيلع كضرحي الو
 : لوقي اشف حصان بلقو <« دودو

 اهلاحأف ابل جاتا لج ... يلاك .ةفالخعا نم ريبزلا ل
 الاما, تميضف ا يطق ال: ام 1١ ١ تلمح ةلوجلا نم فاعضلاكو |
 منع اومانت ال مهيلإ اوموق

SED EY 

 e هیر اجا
 ناو Fa نود لفقل فانا ان دبع اي تقدص ا
 راو < لیکو لا منو انيس وهو هللاب ينسوا هللا: ةا نإ هتؤجاتم نع رخأتت
 ٠ ةينس ةلصب هل

 حااض وبأ ةئراح نب بييح نب تلضلا نب ءامسأ نب مزاخ نب 5 هللا دبع 6
 ةبحص هل نإ لاقيو < روهشم عاجش « ةرصبلا ارا ناار را يللا



 ۷ ركاسع نبا خیرات
 ىلع الجر يراخنب تيأر : لاق کتشدلا دعس نع .ظفاحلا هاور ام كلذ هجوو

 ٠ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اننا لوب ءآدوس زخ ةمام هيلع ءاضيب ةلغب
 ناك: يفايذرملا لاقو < هللا دبع وب أ اما هجرخأو « مزاخ نب هللا دبع لجرلا مناد
 : لئاقلا وهو ريبؤلا نبال ناسارخ يلو دق. ناكو < زعشلا نيك دوسأ:مجنزتملا

 مقتسلا ا خشيعأ + ادهن عا "يلو ةرم نسحب 3

 : اةيلعق دق عيت ونب تناكو ٤ هنبا ادم يثري هلو

 رهدلا ثدح ىلع يمآلاب انأ اهو ٠ .يتيجس .ءآرفلاو هيلع ىزعأ
 مكتييو 'تييحاام يني حل الف

 : هيف هلو

 ىرتو مكب يفأ ا نب ےھت

 دج داوجلا فعلا لع راذح ٠ ٠ يعفان ناكو ل ترذاح دقل يرمعل
Eدصري  لاجرللا  ايانملا بيرو ا هللا دق ام  

 نج تالو نال لاف حللا ىف ايههيدو نونملا م جانب سلو

 : هيزعي ناوكاذ نبا لاقو
 دمع هيف راض اما ىلإ ريصيا 2 رمعم لكف ًابص حلاص ابأ

 سانلا عجشأ نم ناكو « نيتمحمملا .يازلاو ءآحلاب مزاخ : ديعس نباو ينطقرادلا لاق
 ناسارخ لهأ هب .راث غ < نيسبطلا. حتتفاو < نينس رشع ناسارخ يلو < .هنامذ يف
 ددق ين الإ هولتقي مل مهنإ لاقيو ةيقرو 6 عم کوو يميرصلا ريحي مهنم ةت ةثالث هلتقف

 : رعاشلا لاقف ءآزجأ ةرشع ازت غ اني مفك چ ا

 ىريتأ وأ كحيو ليللا انيلع رو واشف انتليلأ
 زيقعلا دسالاب فا 'ةادغ لس نم. شراوفلا ديش ولف

 : قدزرفلا هيف لاقف ناورع نب كاللا دبع ىلإ هسأر لمت

 مزاخ نبارةقل بضغت لو ًارابج ٠٠ اتزح ةببتق انذأ نإ بضغتأ
 جالعلاتاجحاشلاقوف ماشلاىلإ  هغامد انفر الإ اعم امو

 هيلع هللا لل يللا كزدأ ممزق ظفاحلا لاق “هدب لع سخر تحف مجرتملا ناک و
 نب سيق رماع نبا لمعتسا يربطلا ريرج نب دم یورو * رل ه4ش
 ناسارخ ىلإ تہجو كنإ : مزاخ نبا هل لاقف ةبواعم مايأ ناسارخ ىلع ميا
 حضتنتو ناسارخ كاف سانلاب مزن نأ اًبرح يقل ن ف داخأ ينإو < يعض الجر



N۸بیڈ  

 تق ودع نغ فرضنا وه نإ ًادبع يلإ بتكت : لاق # يأرلا اف : لاق « كلاوحأ
 راشأف ميلا نب سيق رواشف ناتسزاخط نم ةعامج تشان < هل بتكف هناکم
 0 زم راس الف فرضناف < هفارطأ هيلع عمتج تح فرصني نأ مزاخ نبا هيلع
 ريا غلبو © ميمزهف هدعلا يتلو سانلا رهاب اقوا هدېع مزاخ نبا جزخأ نيتلحرم
 كلذ يف اورثك أو رماع نيا سيق عدخ : اولاقو ةيسيقلا تبذغف :ماشلاو نيبرصملا
 :. ةيواعم هل لاقف < هيف ليق امم رذتعاف هب مدقف .هيلإ ثعبف “ ةيواعم ىلإ کش ج
 ةبطخلاب تردأ ينإ : لاقف هباحصأ ىلإ مزاخ ن ا عجرف 6 ًادغ سانلا ىلإ رذتعاف غ

ETLدغلا ماقف < ينوقدصف تملكت اذإف « ربما ل اوسلجاف 1  
 نم رم قمحأ وأ اب اهم دجي ال مامإ ةبطخلا فلكتي اإ : لاقو نا

Aريصب يأ يفزع نم لع دقو « اهنم دحاوب تسلو هنم ج 53 يلا  

 مدشأ < ةيعرلاب فأ r E فللابملا دنع فاقو « اهيلع 8 ص رفلاب

 ©« :تقاديض ربما لوح تاما لا ٤ ينقدص امل ينم كلذ فر تاك نم هللا

 ةفيلخ حو ا تقدص : لاقف « مت : اميلقف تدشن نميف كنإ نينموملا ا ل
 يف جرم ةارهو. سيغذابب اريغ ا نراق عمج نيثالثو ثال الث ةنس يف نأ هريغو
 < هياخيصأ:مزهو.!نوراق لتقف :تنال1 ةعبزأ يف اخ نب ادن هيف لأ نيعبدأ
 : بوقعي لاقو < اهحتفو اهلأ .حلاصف نيخرتم ىلإ راس غ٤ ریش رکا تس ارباصأو
 .. نينامو عبس ةئس كاملا دبع ىلإ مزاخ نبا ف اب عي

 نمر هوبا ناک ٠ حیطسب فورعملا KE . x هللا دبع د

 ني رشعو عسسل ةنس | قشمد ىلإ رفاس مث < رزيشب مجرتملا دلوو + باطرفك
 ىلإ رفاس مث « نيدس ةدم اهعماجب وحنلا سردي ةا ةنيدمب ماقأ مث < ةئامسخو

 < ةاح ىلإ عجر مث < ناتسرامبلا يف رظنلا اهب ىلوتو < اهب وحنلا سردف باح
 يف ةينسلا فحتلا باتك فلأو« دئاقب الإ يشملا لع ردقي ال نيلجرلا وخر ناكو
 ٠ فرملاو لعفلاو مسالا يف اباتك و < بطاملا لبح باعك و« ةيبرعلا لع لئاضف
 : ا لاج دقو عرب نیلم داسا لاهي ف

 نطولاو نيلهأالاب يسفن كيدفت  ًادرفنم هللا ىتلأ نيح يتججاي
 و مهلا نيهر يبقف باب 2٠ هل سيل لحولا روس كا يندب
 , كابور نع ربصتلا الو قاوع دو . كلثم رحم, انم



 ۳۹ رک اسع نبا خب رات

 ٠ ةئاوسخو نيتسو تس ةنس ىلوألا ىدامج عباس يفوت
 نم ةاثغلا لهأ نم راحنلا يوغنلا دمع بأ دجام نب ةفيلخ نب 26 هللا دبع 9

 ملو « ًاروتسم الجر ناک و« ًاريسي ایش هنم تعمم : ظفاحلالاق « اًثدحم ناک ٠ ناروح
 * تام نأ ىلإ ثيدملا عمسي يقلل (ءزالم ناكو < هتعنص نم 2 ا كمل
 2 انلا مرک أ نم هللا لوسر اي لبق .: لاق ةريره لأ ىلإ هدنس هنع تنودو
 + لاق« كلأسن اذنه ,نغ اسل هللا لور اين ؛بلولاق:« : لجو زز هللا ماقتأ بة لاق
 هللا لوتسو ابا .ارلاق < هلا ليلخ نب هللا »ین نیا هلا ين فموي سانلا م رکا ناف

 سالا : لاق « مت : اولاق 2 يفولأت برملا نداعم نمف : لاق < كلأسن ايار
 جرخ مجرما نم مث + اوقف اذإ مالسإالا ف مرايخ ةيلهاجلا يف ھرایخ <؛ ندا

 ٠ قيرطلا ين هلجأ هكر دأف هلدأب دهعلا ددحيل ناروح ةيحان ىلإ
 مس ٠ يملبارطأالا يشرقلا ركب وبأ ناهلس نب ةمشيخ نب € هللا دبع ×

 نع هقيرط نم ظفاطا جرخأو +  ةعامج نم اهريغو ةصيصملاو ةلبجو ةلمزلاب ثيدحلا
 نالجرت هللا نم قلما دعبأ .:. ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق : لاق يلهابلا ةمامأ “يبا
 يناوب ال نايبصلا لعمو < هيلع مهتدص روج نم اولاق اف ءاارمألا سلا لخر

 ۰ ميتيلا يف هللا بقاري الو مهنیپ

 ةلدابعلا كاب ١ ءاعأ يف لادلا فرخ
 مغ ينادمملا نمجرلا ديع'وبأ عيبرلا نب رماع نب دؤاد. نب د هللا دبع 6

 ثيدملا عمسو ةرصبلاب ةييزملا مكسر لالا فوك ,يبرخاب_الفورعملا يجفلا
 ةنيع نب نايفس هنع یورو < هريغو يعازوألا نع يورو * اهريغو قشمدب
 لوسر نأ ةريسل | نع هقيرط نم ااا ا ٭ ان ريغو دهرسم نب ددتمو

 نأو < ليلهتلا» سيدقتلاو حيبستلاب نيعاري نأ 0 سو هيلع هللا یلص هللا
 انتثدح : لاق هيلإ ظفاحلا ددسأو « تاقطنتسم تالوئسم نهنإلف لمان الاب ندقعي
 لخب غبطصي» ج جاجد مهل لك أي بلاط يلأ نب يلع تبأر : تلاق ةيشباولا دواد مأ
 اذإف ء اللاب يج ةءايقلا موب ن ناك اذإ : لاق ياعنصلا رمت يبا نع یورو ٭ رخ
 انتوا يا الا 1 ينكح لمجأ مل يفإ : لاق باسحال اوماق
 ةنس تامو مر ةئامو' نیا شعور تس دنس مجرأملا ةدالو 5 مكيف اب ةججلا



 ٍثيذم ۸۰
 جلا ماب دما اذأكاو 1 ا ل نک يظلم نیا لاف < نامو ةرشع تال
 « ثيدحتلا يف ًارسع ناك : الوك ام نبا لاقو < هدج دجسم قشمدب يذلا

 نوک فيك : لاقف 2 قولخ نآرقلا لوقي نميف لوقت ام : هل.اولاقف موق ءاجو
 ( محلا نح أ وه قدابشلاو بيلا مع وه الإ هلي 9 يل هه وه ) و اقدلخع
 نم : لاقو ٠ راث الاب نيدلا امنإ مالكللاب نيدلا سيل : لوقي ناكو ٠ 9 اذه قواخنأ

 نع يرادلا ناؤع لاقو ٠ ةرختأ وهف ةرخآ هب دارأ نموا« ايند وهف ايند ثيدحلاب دار 1
 ا 0556ام قل قوي لوحي نم اط, یک اقوال. ناوم ةن وه : مجرما
 * ينطقرادلاو ةعرز وبأ هقثوو « اًثودص ناكو يأرلا ىلإ ليه ناك : متاح
 ناك نولو ىر ةفدنملا لالا منوه لات ملغتأي نأ ةي أف ناعم ناطللنلا هيلإ سبو
 لام نمذخأب الو« جارا لام نم ذخأي تاكق « هئذخأالا جارظا لام نم
 لع تأرق : يلأ يلا لاق ةدحاو ةرم الإ طق تبذك ام: لوقب نکو ٠ ةقدلقملا
 ةرصبلا ؛ ءآضق مك أ نب ىبي يلو الو * هيلع تأرق نکا لو « معن : تلق 9 ملعملا

 ىج ىلإ اما نيلجر نأ هغلب مث « هنم ثيدحلا عملا م ولا لع ددر 8

 ېچ هيلع لخد الف « کر 07 او یجب هنم  بضخف ارام امهدخأ سلخ

 لبقت الو « امير« اهيف | سلج نم ةلفانلا ةالص لبقيل هللا نإ : هل لاقو هعصاخ
 * هلم هلوخد نع ی عم مث « برت كيدي نيب ساجي نأ مما نم هنأ
 ? نآرقلا تظفح له : يل لاقف ثيدحلا هن. عمس ال يببرملا تيتأ : ءانيعلا وبأ لاقو
 لاقف هلك تح شعلا تأرقف ( حوت ايت ميياعلْثَأَو ) أرقا : لاقف « معن : تلقف
 لئاسم نع يناأسف < اهنم ايش تملعت دق : تلقف « ضئارفلا لعتف بهذا : يل
 ام + لاقف «نيذه لبق نم اهتملع دق : تاقف ةيبرعلا عتق نالا بهذا : يل لاقف
 حتف : تاقق 9 هذه رسک و ماللا كلت حتف 1نيعاسملل هلل اي نمط ام رع لوق يف لوقت
 + كنا كنش ف ًادحأ كنادخلاو : لاقف « راضتتسالا هذه رسو « :اعدلل كلت
 ناتسلا اوقسا اوموق : لاقف انثدحيل دو ا اع ا يشكلا هللا دبع لاقو

 هدب اورلعأ ودیر ام لک خرم" نمانلا كلل نم : لوقي ناكو ٠ انثدحي مله

 ةا كيه زبك أ نكسيلو « هبتكااف ةرخ الل ثنذحلا تعم اذإ : لاقو ٠ هايئدو

 قيالص لك : لاقو * هللاب نظلا' ند وه : لاقف لكوتلا نع" لسو ٠ كلاَيعو

 ري ذخأ تولا ضرع ضرم الو ٠ كودغ نم كيلع دشأ وه لقع هيف سبل ثا



 3 رك الغ نبا خيرات
 طال اا اذه نم, ةنبلنوك أ نأ نيبو ةنللا لوخدنيب تريخول:: لوقيو طئاحلا لعاهديب
 ” نييئامو ةع جا ةن تاز ةا لجدأ قوت هيم ةي نك نأ تنال

 : لاقي < ةمجمملا لانلابو ةلمهملا لادلاب لاقي « ديود نب € هللا دبع 9#
 نب نايلس نع ظفافلا دنسأو ..* .كلذ هدن» نبا ركنأو الوسكسم عم“ هنإ
 ماتر نم : لاق لسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ لوحكم نع رانيد نب ورم نع يسوم
 ٠ هنيع تمان الف اهتقو هتوفي ىتح ءاشعلا ةالص نع

 حبحصلاو يقشمد .هنإ : ليق ٠ ينارهبلا دم وبأ رانيد نب 6 هللا دبع 6
 # مشريغو يعشلاو ا يرهزلاو ةاطغو عفان نع تدخر يصح هنأ

 تب : هتبطخ يف لاقف صمحب بطخ ةيواعم نأ ةيواعم لوم ريرج نع ىددو
 فا « ريواصتلاو « رعشلا : ءايشأ ةعبس مرح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 بيطخلاو ظفاحلا هقي رط نم هاورو < ريرك او < بهذلاو < عابسلا دولجو < جربتلاو

 : لاق < تام : لاق 2 يأ لعف ام :.هل ىلومل لاقف رفس نم ناهتل مدق : مجرتملا لاقو
RSتلعف اف : لاق ٤ يمه بهذ : لاق« تنام : لاق * يأ تلعف ام«  

 تنام :لاق:# يق رم تاق اف: لاق روع ترّتس:: لاق 2تمام :/لاق ایج
 :٠ رېظ رسكلنا لاق < تاما: لاق ي يخ لهف اف: لاق : يشارف ددج : لاق
 1 رع ظفاملا يلع نب نيسملا لئس * ه رخال ةلقفا ةر لف هيخأ ىلع .مدقأ نم
 وبأ لاق اذك و« ثيدملا وكم يوقلاب سبا خيش وها: متاح وبأ'لاقو ةة: لاقف
 ٠ دب ربتعي الد يصمح وه : ينطقرادلا لاقو < يعدرإلا هضري ملو < ةعرز

 ماشهن عيعازو الا نع ثدح * :يرذعلا ديلولاوبأ رانيد نب 6 د هللا دبع 6
 وسر تلأس : كلاق ركب يأ تنب ءاممأ نع ريبزلا نب رذنملا نب ةخيطاف ن نع ةورعنبا
 لقت فيك ضييملا مد اهبوث باصأ اذإ انادحإ تيأرأ : تلقف لسو هيلع هللا ىلص هللا
 حفل مث ءآملاب هصرقتل م هتحتلف ضيملا مد 0 اذإ : لاقف 9 هب
 هناا ةئيق

 ةلدابعلا اب ١ * امسأ يف لاذلا فرح
 + دعت 4 لودرفلا ككل لول ودر یا نب ¥ هللا دبع 2

 بكار لعتنملا: (عوفرم



 تذغ نك

 اف رايكم ٠ دانإلا نقلب فورعملانمحرلا دبع نبأ ناوكذ نب + هللا دبع 3%

 سنأورفعج نب هللا دبع نعو السرم ماسو يلع هللا لص ىنلا نع ىور ٠ ايث دو ةنيدملا
 + ةعاجو ةئيبعنباو يروفلاو شم لاو كلام هنع ىورو « مريغو السر مكلام نبا
 هيلع هلا لَم هلا لوسر لاق : لاق نأ نع لصوملا ىلعي وبأو ظفاحلا هيلإ دنسأو
 ةئيطخلا “طن ةقدصلاو < بطخلا رانلا لك أت E U لكم
 دنسأو  رانلا نم ةنجن مايصلاو < نماوملا رون ةالصلاو < رانلا ءآملا 'ىفطي سك
 يبل هب غبي ةريره لأ نع جرعالا نع مجرتملا دانزلا يأ نع كلام ىلإ ظفاحلا
 لاملاو مسجلا يف هيلع لف نم ىلإ مدحأ رظن اذإ : لاق ملسو هيلع هللا لص
 نأ قيرطلا اذه نم (ضيأ هيلإ دنساو * لاملاو مسجلا يف هنود نم ىلإ رظنيلف
 رحل ا ةدش نرإف ةالصلا نع اودربأف رجلا دتشا اذإ: لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 (هريغو ردكتملا نب دمع ىلإو دانإلا يأ ىلإ ديلولا لسرأو * مهج حیف نم
 وبأ لاق * سمشلا تلاز اذإ رصعلاو ربظلا نيب نوعمجي اوناكف يش ىف مهيتفتسي
 نينالثو ىدحإ : ليقو < ةئامو نينالث ةنس يفوت دانزلا ابأ نأ يتغلب : لضفلا
 يأ اغ دلاوء ا ناكو 1+ باوضلا وح اك ةمئلزر كنب ةنلش. لوما ناكو © ةقامو
 ناك و ٤ ةنس نيتسو تس نع يفوت : دعس نبا لاقو ۰ باطلا نب ر لتاق ةولاول

ESTEةنيدملا جارخ يلو دقو < القاع اع ةيبرعلاب  

 : يدع نبا لاقو ٠ دأنزلا وبأ هل لبق اذإ بضغي ناكو نحزااادبعوبأ هتينكا و
 كلام لم ةئألا هنع ثدحو «رابخأالا ةاورو اهيثدحمو“ ةنيدملا .ءابقق نم ناك
 هثيداحأ نأل هيوري ام ةرثك ىلع هتياور نم "يش هيلع رکن ملو « امهر يغو يروثلاو
 « ةفقخحلا نونلاو يازلا ركب دانزلاو ٠ ةححةقث نيعم نبا لاق اك وهو ةميقتسم

 باسحوا باتك بحاص ناكو « ثيدحلا يف نينموملا ريمأ هيمسي نايفس ناکو
 نب كلملا دبع نب دلاخ ناكو < اهنمز ين ةنيدملا اهيقف اهو ةعيبز يداعي ناكو
 : ينافطغلا نوملا نب ىلع لاقف ةنيدملا هالو ثراحلا

 اناا ل EE ES 0 يطا كفا
 دامها ها یال اف نکلا رل راسو

 وه : مح ربأ لاقو * نيعم نب ىج كلذك و < ,هقثوف لح نإ دملأ نع !لكسو
 حصأ : يراخبلا لاقو < ةاقثلا هنع ىور اذإ ةجحلا هب موقت ةنس بحاص هيقف ةقث



 30 رگ اسغ نبا جرا
 عفا ن قع كلام اهلك يناس الا عضأو < ج رعألا نع دانإلا أ ایا ذاق
 ةعيبر ارو ٤ ذانإلا ابأ تيئأف ةئيدملا تمدق : ةفينح أ لاقو * رمت نبا نع

 لئعلاو كداب لهأأ هقفأ تنأ : هل تاقف < هقفأ دانزلا ااو د ع افا اذإف

Eا لع نم بارج نم ريخ ظح نم فک كيو : لاقف <«  
 م مث < فودصو« رعشو « عو « هقف بلاط نم عبات ةئامالث هفلخو دانإلا ابأ تيأز

 ريخ ةوظح نم ربش : لوقي < ةعيبر ناكو 6 ةعيبر ىلع اوابقأو هدحو يقب نأ ثبلي
 زيزعلا دبع نب رمع هالوو ٠ باسحلاب ةنيدملا لهأ ملغأ ناك و ٠ ملع نم عاب نم

 ثيأرام“# لاقف 9 دانزلا ابأ تسلاجأ ”٠ a ةفوكلا لام تدب
Eال ناكو « ا ينب ينعي ءال 6 ر للاخ لاکو رغ  

 ثيدحلاب ا طع عال آي كا كأس ماورا للا. هاضري
 كلذ كلام ركتأف © هتروص لع ذآ قلخ يلاعتو كرابت هللا نإ : اولاق يذلا
 ملعلا لهأ نم سان نإ : هل ليقف« ا تد نأ ینو ٤ ًانيدش ًاركنإ

 5 لاقف دانزلا يأ نع نالخت نب دمع : هل ليقف : مث نم: لاقف هب نوثدحتي

 مل نإ : لاقق دانزلا ايأ رك ذو « لع نكي مد < ألا هاذه فرعي لال نبا
 : :دانزلا' يال ليقو ٠ مهعبتي لامع بحاح ناك و < تام ىتح ءال المع لزب
 دقف اهنم ىتندأ نإو اإ : لاقف# ايندلا نم كيندت يهو مازدلا هذه بحت مل
 : لاقف برع نب محارب یلوم ديما دبع هاو ٠ اهنع ينتناص

 قرلا فشک اللا نیت دق ٠ (9)لع ايوه تاوك ذ نبا ناک
 قلخ الو نيداال مويلا حبصأف ٠ هب شاغي الح قلخ اذ ناكو

 ةلدايعلا ءاب ١ ءامسأ يف ءارلا فرح

 كراكو « .ةيمأ ينب .ءافلخ بيط ىع ناک ٠ دشاد نب 26 هللا دبع 3
 لاقو هفنأ لع كأف زيززعلا دبع نب رمعل بيطب ىقأف 6 :بيطلا محلا عنصي
 هللا ىلص يتلا نأ سنأ نع جور نب ةورع نع ىورو * هبيطب اذه نم عفتني .امنإ

 ملكت: لاق رجاهم نب ورم يتثدح : سرتملا لاقو * نام ناموال ا : لاق ملسو هيلغ
 يأ ارقا ناليغ اي: هل لاقف « ع 1 يشب زيزعلا دبع نب رمح دنع ناليغ
 ىلإ ىهتناا ىنح ( هَذَا نم هرس نافل أ لع أ له: )؛ :رقف' كشغا نآرقلا



At 

 E TE ا نق رک دویم االول لوق
 ل NEE لاقف « ةروسلا أ : ر قل لاقفإ یب يع فك و < ادار
 مأ« ملع ايف مك ينربخأ : لاق « ( یک يلع نک هنأ نإ نأ اني نأ
 < هللا E لاقف < ملع اف مکح لب : لاق ? ملعب لان يكح

rهعقراف ا قداص ناكنإ مهلا : رمت لاقف < هللا باك نم اذه ملعأ  

 : لاق ٤ اًبولصم نيلجرلاو ا EL هتف و
 اي : يل لاق جرخ الف < ءاعدلا ىلع ناليغو انأ تنمأف : لاق ورم ايو ناليغ اي نمأ

 : يل ليق ذإ سلاج ةفاصرلا ينا يفإ هللاوف : رجاهم نبا لاق ٠ نوتفمل هن هحيو ورم
 ةوغذ هذه :.هل تاقف قلم حو هيلع, وو ای رز نال اد دب

 Ee وبأ لسا باصف هب رمأ 1 <« كتكرذأدق زيزعلا دبع نب. رم
 ٠ نيدباعلا نم لقاع ةقث : لاقف مجرتملا

 يأ نع ثدح ٠ يعباتلا يراصنألا دلاخ وبأ ابد نب 6 هللا دبع 6

 ياعلا تباث هنع یورو ٠. ا د نار كنك ا

 هيلع هللا لص هللا لوسر بطخ : لاق ةداتق يأ نع ىورو | , اه ريغو ةداتقو

 اغ ل دواش, کل یک نسر ریت رکا : لاف ةيشع ملسو
 « مريسم يف ضعب ىلع مهضعب يولي ال سانا قلطناف : ةداتق وبأ لاق ٠ هللا ءاش نإ

 لاق سعف ليللا تاهبا یتج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بنج ىلإ ريسأ ينِف
 هتمعدف ةيناث ةليم هتلحار ىلع لام ليللا روب اذإ ىتح انرس مث « هتلحار ىلع

 ليالا رخآ نم ناكاذإ ىتح ارس مث < هتلحار ىلع لدتعاف « هلظقوأ' نأ ريغ نم
 هتمعدف لفجنب نأ داكاذإ ىنح نييلوألا نيتليملا نم دشأ يه يرخأ ةليم لام
 8 ينم كريسم اذه ناك ىنم : لاق < ةذانق وبأ : تاق + اذه نم : لاقف هسأر عفرف

 هب تظفح امم هللا كظفح : لاق < ةليللا ذبم كنم يريسم اذه هللا "لوسراي : تلق

 «<,بكازاذها:_تاق ۶ ادحأ يرتب له. 9 سانلار نخ :انرت أي 8 | لاق +6! هيبن
 : لاقو هسأر عضو مث قيرطلا نع لاجف « ةعبس انكف انعمتجاف « رخآ اذهو
 نيعزف انمقف < هربظ يف سمشلاو .هبثنا! نم لوأ ناكف < .انتالض .انيلع ,اوظفخا

 < انتالص يف انطي رفت انعدص ام (ضعب سب انضعب لعجف < انيكرف اوبك رأ : لاقف
 لوسر اي : اناق < ينود نوسعبم يذلا اذه اف : لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقف



 0 رک اع نیا خيران
 ۰ وتلا يف سبب لفي رفتلا «ةولسأ ”يف ا : لاق ءاتالص يف انطيرفت
 ااذإ إ الصيف كلذ لمف اذإف « ىرخألا تقو “يب ىتح ةالصلا لصي منم
 557 يدنع تناك ةأضي اغدف :لزن مث < اهتقول :دغلا نم اهلصيل مث < اهل
 « ىلعي ناك ا رجفلا لد مث « رحفلا لبق نيتمكر للم مث «هئوضو نود او
 رک نالا وأ < رانلا ىلاعت نيح نسانلا ىلإ انييتئاف :انبك رف ارك زا لاق
 : لاق مث لونا مث © مكيلع تلح ءال : لاق“ E مو سمشلا
 يلع بصي ل لعجف « LL EE ملا ا اعد مث < هل قلط ار يل اوقلطا
 < ۋوي sê اللا اوتسحأ : لاقف «.اوباكت ةأضيملا يف ام اوأر الف مهيقشيو
 يلع نصف هريغو 3 برش الإ دا موقلا < نمام ىتح مهيقسيو بصي لعحف

 : لاقف 9 برشت نأ لبق برشأ هللا لور اي : تاقف « ةداتق ابأ اي برشا : 0
 لاق : ملسو هيلع هللا لص هما لوكا كرف تبرشف <« مرخآ موقلا يقاس ن
 نب ناز لاق ذإ ثيدحلا اذبب تدحأ عاجلا دحسم ينل يفإ : لبد نب هللا ديع

 « ةليللا كلت بنر < ا کن يلف ثدحت نفك کک فلا اهنأ رظنا : نيدح

 ٤ رامن لا نم: تاق 9 تنأ نم : ل لاق > ملعأ هب تنأف تدق نين انأ ؛ هل تلق

 ااو قل لاف "أ فيد ملعأ تنأف موقلا ثدحف : لاق
 : لاق .دمحأ مامرالا نع ظفاحلا ا و ا کان دلوع
 +: تلقف ةشئاع لع تاخد : لاق مجرتملا نع ةداتت نع ديعس نع باهولا دبع انثدح
 انأ ااف < كل ادب ام لس : تلاقف « كييحتسا انأو ىش نع كلأسأ نأ دبدأ ينإ
 ناناتملا (9) فلتخا اذإ : تلاقف لسغلا بجوي la نينمكوملا مان فاق 2١ كمأ

 انأ تلعف دق + تلاق :ةشئاغ نأ ثيدحلا اذه عبتي ةدانق ناكف < ةبانلا تبجو
 مأ ثيديللا اذنه يف “يشأ يزدأ الف « اناتغاف مسو هيلع هللا ىل هللا لوسرو
 هللا لودر ناور وأ نع مجرخملا نع الا خاو + هلوقي ةذاتق 3
 < ناضن الاب فها: ةرياره يبل لاق امحتفيل کل راش ثيح ملسو هيلع هللا ىل
 اوناكامنأك او ايفا« , ادو هلع هللا لع هما لرش ارييخ ا ؤاضأالا 07
 هومن ا الإ دخأ كسل نفرشي الف 'قيرطلا اذه اوكتلسا : لاق مث 6 داعيم ىلع
 ملسو هی هاا ل لور تان عيبلع لجو ماا نران * ۇن رعب

 راصن لاو سانلابطخت افصلا يلب يذلا بابلا نم جرخ مث « نيتكو لْضو تبلاب
 ۷ ج

 2 م



 تيد ۸1

 < ف ارمان رر اا ل شم را لاق مك نشأ
 اي ٠ لاقف < راصن الا تلاق ام يحولا لجو زع هللا لزنأف هتبرق يف ةبغرلاو
 : لاق « هتيرق يف ةبغرو هموقل ار کردا لجل اما رزق دالا

 تاملاو « مايحم ايحلاو < اقح هلوسرو هللا دبع نإ هللاو الك < نذإ ان نف
ileتأ: لاق « انقرافت نأ ةفاخم الإ كاذ انإق ام اوا لوس ان: اا  

 ehe لحل نم مهتم ام هلو“: لاق ٤ ةلوسر دنعو هلا دنع نؤقداض

 ماعلا فلخ ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبا نأ دؤاد يأ ةياور' ينو ٠ .هينيع نم

 نع عملا نيع يف ام نمطب لمجف ايس ذا سوقلا هعمو هاج م نيتمكر

 * ( ارز تاگ لطب ١ نإ لطابلا قعزو قحلا < اج ) : لوقب وهو ا

 نا لاق +: يلجأ تع یی اب لود.« ةد لعأ يعبات نم مجرتملا ناك

 :.دمحأ لاقو < دايز نب هللا دبع ةبالو يف لقوا < تيداحأ) هلو ةقث ناك : ادعس

 2 فعلا یل يرض روح
 يدنكلا لبس وبأ ليعاعمإ نب نجلا نب رم نب ةعيبر نب دي هللا دبع 4

 يآ نع اب ثدحو « ةئابرأو نيثالث ةنس اح قشمد مدق * هيقثلا يتسلا

 2 ماریا باني: ناك هنأ تذؤللا قوم يلأ: نع جو ٭ هريغو باطلا ناهلس

 هيف ىأرف هنم برشيل زوكب "يجف ىقستساف يذاغمل بابك عام يف دلاخ
 : لر ا د

 عدوبو ناصي دق مسج ةحارب كرد سيل معلا اذه نإ الأ

 عدفضديف يذلا زوك نمبرشيو 2 ىذأالا لمعي علا اذه بلاطو
 : لوقب ناك هنأ يرام ا رضنلا نب دم نع یورو

 كو افيو اعواد چ یا فا تا اذإو

 من لاق من تلق اذإو . ال تلق نإ ال "يثلا يف هلوق
 : لاقف غرف دق ل1 يؤ د لخد هنأ خباشملا ضعب نع یورو

 قيقدلا تادبس ينوءاحف ًابخ هيف بلطأ تببلا تاخد

 قير فجو يارظان ملظأف ١ هيف ناك ام. يق دق اولاقو

 ب ل دا و اع حس الام ذإ اباضقلا تيسنأو

 يقيدص نم يودع فرعأ مو يباتك بو يرياحم جاتو



 ۸۷ رک اسع نبا خي راث
 قيقدلا نادقفل انزح اوف يلقع تدقف قيقدلا يف اذإ
 يردحلا يجرزالا يراصن الا راع نب نسق نب عيبزلا نب € هللا دبع 3

 ٠ اهب دبشتساو ةتؤمو ادخلو او رادن لا نم نيعبسلا عم ةبقعلا نيش

 الا وزن نب ھلن نا سلا اوما نا  ةللغش نب. ةحئاوز_ نيدو هللا دبع

 دحأو ءاقنلا دحأ وهو < ةبقعلاو ًاردب دبش ٠١ يلاحضلا .يراصنألا .نسقلا ىرما
 يأ قيرط نم ظفالا جرخأو * اهب دهشتساو ةتؤم ةعقاو يف ءارماالا
 قرظي نأ ملسو هيلع هللا لص يلا ىعن : لاق هنأ هنع ةبيش لأ نب ركب
 نأ. ملسو هيلع هللا لص هللا 0 انان: لاق يأ هنعو * اليل لها للا
 لالب نع ديز نب ةماسأ ىلإو هيلإ ظف ظفالا دنسأو . + بنج وهو نآرقلا اندم
 ةفيلخ لاق * ( نفط ) نقولا لع عمو ملسو هيلع هلا لص هلا لوسر اطر د
 نال ودمر ةا افا ةقؤن تبق يف دهشتساو « ًادحأو اور ناجل طايخ نب
 لاخ وهو : يدقاولا لاق « نام ةنس : ليقو:“ 0 دلع ملسو هيلع او

 برملا يف ةباتكللا تناك « ةيلهاجلا يف بتكيي هللا دبع ناك و < ريشب نب ناملا
 راصنألا نم .ءابقنلا رشع ينالا دحأو بلا ةي يف نيا دحأ ناك < ةليق « ةليلق
 هللا هلوشز هفلختساو ٠ ةيضقلا ةرعو ربيخو ةيييدلاو قدنلاو اواو اردن دبشو

 ةبارس يف هقعن و: © دعوملا زدب ةوزغ ىلإ جرخ نيح ةنيدملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 ربيخ ىلإ هثعبو « هلتقف ربيخب يدوهيلا مزار نب راسا. يل 1! کار نيثالث تناك
 روك ذملا بقانملا بحاص وهو e اخ كلذ ىلع لزب ملف صراخ
 ىلص يلا نأ ةريره لأ نر ظفاحلا ىورو * ةرووتتلا مايالاو مالالا يف
 ىلص هللا لوسر نأ ی ةو ةحاور نيا للا دبع من : لاق ملسو هيلع هللا
 * خانأ هللا لكما انا ناک ةحاور نبا هللا محر : لاق ملسو هيلع هللا
 غاذرو :رطم اتباصأف رفس يف ملسو هيلع هللا یلص هللا ل 4 لاق سنأ نعو
 نبا لزنو < انلعفف انلخاور روهظ ىلع يب لمن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ان 5
 سانا تزمأ هلل راز لافان نم رم لجر هب ىعسف < ضرأألا يف ىلصف ةحاور
 ثعبف « ايلا يق ىلطفا ةحاور ن نبا لزنو < اولعفف ميلحاور روبظ ىلع نولضي

 سانلا ترمأ ةحاور نب اي : هل لاقف هاتأف « هتحح يت E : لاقف< هيلإ
 هللا لوسراي : كاقف < ضر لا ف تيلصف تازنف مهلحاور روبظ ىلع اولصي نأ
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 بيد ۳۸۸

 لوسرلاقف « كفن مل ةبقريف ى ل تازن انأ اغإو « هلل امكفدق ةبقر يف ىست كنأل
 ك: لااا ارب قوا یا كيل یال مسو هيلع هللالص هللا
 و مخلل هنزل ىعسن نو « قتع يف ى د تا ات ل انأ هللا

 لجر حتقاف IS و ا لاق

 نع جرخ ىتح لجلا تام اغ « هب هللا فلاخ فلاخ: لاقف ضرألالعسف سانلا نم
 نب هللا دبع ناك: لاق س ا نع دمحأ مامرالا قيرط نم ظفاحلا جرخأو * مالسإلا
 لجرلءوي تاذ لاقف ٠ ةعاس انبري نمؤن لاعت : لوقب هباحصأ نم لجرلا يقل اذإ ةحاور
 را انأ ىرث الأ هللال ومر اي : لاقف ملسو هيلع هللايلص يبا e بضغف
 نبا هللا محري : ملسو يلع هلا لص هللا لور لاقف  ةعاس نا ىلإ كن اهإ نع بغرپ
 نع يقمبلا قيرط نم جرخأو * ةكئالملا اهب ىهابتت يتلا سلاحا بحي هنإ ةحاور
 اوساجا : لاقف ةعملا موي رينملا ىلع سلج ملسو هيلع هللا لص الرا نا هينفع
 ليقف. مغ ينب يف سلحف م ا هبا لص يلا لوق ةحاور نب هللا دبع عمسف

 « هناكم يف سلحف اودلجا سانال لوقت تنأو م بار 8 لال ر لب
 هناکم سلحف هيف دازو ©« هوحنب ةالسرم ىليل بأ نب نمحرلا دبع نع بيطخلا هاورو
 يبنلا كلذ ی نم علسو هيلع هللا ىلع ينلا غرف ىتح دجسملا نم اجراخ
 ٭ هلوسر ةيعاوطوب هاا ةئغاو وط ىلع مرح هللا كداز : هل لاف ملسو هيلع هللا یلص

 ایم رفت ىلإ عفد ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ دذ يبا ن نع ظفاحلا جرخ 1

 هلع هللا لص هللا لوسر ىأأز الف « هللاب مرک ذب ةحاور نب هللا دبع مهيف ا

 : لاف« كباحص ا ركذ: ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاق «انكي لبو
 « مهم يت ريع أ ئايفرن نیا مکتإ اما : لاق « ينم قح 1 تن اهلا لوسراي
 3 اهرخ ىلإ ةب ال ' عج نو ركاب ةيبرخلا عم كشت ْريضَأَو :YX مهلع التم

 نواف ةكئئالملا نم مددع مم دعق الإ هللا نورك ذب مكثدع دعق امو : لاق مث

 أورفختسا نإو و يوك تان كك < هیس هللا وحبس نو < هودنح هلل اودمح
 9 نيا نمو نيأ: لاقف خلعه | انف مد ىلإ اوجرع مث « اونمأا هللا

 الرا نيج« NE كو كد نحالك للم نفر نا قت ١ اولاقف
 « كوحبسو : اولاق < دمج نم راو © دك نم لوأ : لاقف « كودمح انبر : اولاق

 يف ءايربكلا : يل لاق كوربك انبز : اولاق < يريغ دحأال ينبني ال يحدم : لاق



 ۸۹ رک اسع نبا خیرات
 ؟دهشأ ينإ : لاق « كورفختسا اعبر : اولاق < مب كلا زيزغلا انأو ضرألاو تاودسلا
 عب يدش موقلا م : لاق « نالفو اللا ابر : اولاق ٠ مهل ترفغ دق أ
 دبع ىلع يم غأ : لاق يف وجا نار يآ ن ع دعس نباو ظفاحلا ج ل + ماج

 رضح دق ناك نإ مهللا : لاقف ملسو هيلع ™ ا ور انا اود ب هللا
 لوسراي : لاقف ةفخ دجوف « هفشاف ارجل و مل نإو < هيلع رسيف هلجأ
 : لوقيو ديدح نم ةبزرم عفر دق تالو « هاربظ او هالبج او : لوقت يأ هللا

 انك: لاق ءآدردلا يأ ن ني ااو * ابي ينعمقل م ا ون اک نأ
 نم 57 ىلع هدب عضيل اثدحأ نإو رفسلا يف ق لص هلا لوسر حس

 هللا دبعو لسو هيلع ا EJ ناك ام الإ مئاص انمام رملا ةدش
 E im رهش يف رس يف انك دازو يلصوملا ىلعي وبأ هاوزو ٠ ةحاور: نبا
 ظفاملا ىورو ٠ ظفللا اذهب يلع ظفاحلا هاورو ٠ ثيدحلا< ديدش

 هلوق ىلإ ( نولعفت ال ام. تولوقت ملا ) .: ىلاعت .هلوق نأ
(aEتاب ارا ةحناور نب. هللا دبع مهيف اصن الا :نم رفثا يف :لزن  

 هذه مههف تلزن الف ٤ تون ىتح هب انامل ىلاعت هلا ىلإ بحأ لامعألا يأ لا
 ًادنبغ ل تقف « ا ىتح هللا ليبس يف سيح لاز زأ ال : ةحاور نبا لاق ةباالا

 لاا والو 0او لاد سابع نبا نعو ٭ هيلع هللا تجر
 ا ءادوس 2 هل قن اکو 6 ةخاوار لب هللا دبع يف ( وک 7*5“ نس 2

 ان : هل لاقف اهربخ هربخأف ملشو هيلع هللا ىلص يبلا ىقأف عزف هنإ م < اهمطلف
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشتو ءوضولا نتو يلصتو موصت اهنإ : لاقف 9 هللا دبع ای يه
 كشعب يذلا هللا دبع لاقف « ةنيؤم هذه هللا ذبعاي : لاقف ٤ هلوسر ا

 ئن قلاقو نيك ر شملا نما سان هيلع نعطف « لعفف .اهنخوزت الو اهنقتعأل یت وحاب
 مهباسحأ يف ةبغز موحكتيو نيك شما لإ ایکو نأ نوذيازن اوناكو “ما

 NEE ةي الامم نوال یب م مديل هللا لزنأف

 اع يارب نال الإ كجوؤتأ 1: امل لاقف ةحاور نب هللا دبع ةحوز جوز

 جري نأ دازأ اذإ ناك + اهوق ةلمخ يف هل تلاقف < هن يف هللا دبع لعفي ناک
 ماميالا قيرط نم ظفاحلا ىورو * ًادبأ كلذ عادي ال نيتمك ر ىلص هقبب نم
 ةيرس يف ةحئاور نبا ملسو هيلع هللا ىل لص هللا لستر كعب : لاق نسابعاقبا نع دحأ
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 ىلص هللا لوسر عم يلصأف فلا : مل لاقو ا مدقف ةعجلا موي كلذ قفاوف
 هآر ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع الف < مكقلأ خا ةعملا ملسو هيلع هللا
 ةعجلا كعم يلصأ نأ تدرأ : لاف كباحمأ عم ىدغت نأ 00 كام
 1 ول : لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاقف « ا

 ةودغل هل لاق ةبادز يفو .٠ مهتودغ ت 8

 5 نضرءالا يف ام تقفن

 نم ريخ ةحور وأ هللا ليبس يف
 نبا لاقو * اقلطعم هللا دبع حارف « ةتوم ةوزغ يف كلذ ناكو < اهيف امو ايندلا
 e تاحلاصأا اولمعو اونم | نيوللا الإ ) : ىلاعت هلوق لزن :. سابع
 : لاق ةدرع نعو * ةحا ر نب هلل دبعو يلعو ر معو ریا ىف (لرها خام لعب
 ا ارقا لاا دبع لاق (نوواغلا ملنا ا لاو )113 ىلاعت لزن
 ا الا ( تاحلاصأأ اوأمعو اونم ا 58 الإ ) : ىلاعت هللا لزنأف مهنم
 ةحاور نب هللا دبع ملسو هيلع هللا لص دمت باحضأ ءآرعش ناك : نيريس نبا
 هللا لص يبلا نأ يلع نب نسح نع ظفالا ىورو * كلام نب كيور اخو
 لجرلا ردص يف جاتني * يش: : لاق 9 رعشلا ام : ةحاور نب هللا ديعل لاق سو هيلع

 هجو يف رظنف نالا ايش لوقت 0 بف : لاق« ارش هلاسل ىلع هج رخي
 ہن ؛لاقف ملسو هيلع هللا حا هلل لوسد

 ةلفان ريحا , "كف كيوت ي

 نس نم ا تش
 مكلضف هللا نإ مشاه لآاي
 مهضعب ترصنتسا واتلأس ولو

 ىم ةابملا ٠ ترام نوربخ

 مرسأتف ضرع نع سانلا دلاجت

 اديلغي سيل انأب مملع دقو

 رضبلا تباث ينا لعب ا

 اوس يدل 5 سن ر ی الت

 ةلضف ةيربلا ىلع
 رمأل حيف

 ريغ لک ا

 اورصن الواو امك

 رضم وكل ت ناد وأى يراطب تنك

 روسلا لزنت ١ انيفو يلا ائيف

 اورُثك نإدادزعنإ اللاوو

 ديس اي كابإو : ملسو هيلع هللا یلص ي يننلا هل لاق تولا هللا تشب : لاق امل هنأ يورو

 هللا ل هللا لرو یاد اا قاما بور 0ک ء ارعشلا
 الو * تيبلاسانلا دلاجن هللا دبع لاقف « ءابملانامثأ هموق ا اذسئدلل
 : لاقف مادقإالا جک لاطینی ارفع ند راح نب ديز لثقو « هنو وزع تک

 هيلزنتل سفن 1 تسلا هنهركشل ال وأ ةع ا



 ۹1 رك اسع نبا خب رات
 ةلا نيهركت كارأ يل ام ٠٠ هنرلا اودشو سانلاباج أ نإ

 هنش يف ةفطل الإ تایل ةنع تت

 تيقايلام ا سئو
 تيلص دق توملا مامح اذه

 ثيده اههاعف يلعفت نإ
 ء

 تيقش دقف ترخات نإو

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ سابع نبا نعو * ذئموي لتقف رفعجو ديز لعف ديري

 : لوقي هزرغب ذخا هللا دعو نجح نك رلا ملتسي ريعب ىلع تيبلاب فاط

 هلوسر عم ریا لكف اولخ  هلیبس نع رافكلا ينب اولخ

 هليقم نع. ماملا ليزي رض, ٠ هليزنت .ىلعا .مانبرسض ر نحن
 هليقي نم'وم يفإ براي .هليلخ نع ليلخلا لهذيو

 : لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف 9 (شيأ.ةحاوز نبا. اي انهاح وأ, : رع هل لاقف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق م هللا ءاش ام تكف 2 لاق ام ممت ال وأ نملعت ام وأ
 مزهو « هدنج زغأو < هدبع رصن <« هدحو هللا الإ هلإ ال لق ةحاور نبا اي هيه لسو

 نبا نإف « اطخ ثيدحلا اذه نولوقي : نوراه نب ديزي لاق < ةدحو تاعالا

 ىلعي يلأ ةياور يفو ٠٠ قنا ةو دهشتسا امإو < ةكم حتف رضحي مل ةحاور

 هنع لخ : رمل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأو < .ءاضقلا ةر يف ناك اذه نأ
 < حفلا وه اذهو لبنا عقو نم مهلع دغأ همالكل هديب يسفن يذلاوف رم ا

 : ةمدقتملا تايبألا دعب ةياور يفو
 ليس. يفالغقلا::ازيخ نب ءا :.ةهليزتت يف .نمحرلا:لرنأ دق

 هللا ىلص يبنلا تيأر : لاق ءآربلا نع ءآرفلا ىلعي يأ قيرط نم ظفاحلا جرخأو
 زري وهو هردص رعش بارلا ىراو تح بارتلا لقني قدنلا موي ملسو هيلع

 : ةحاور نبا زجرب

 لیک ی: تالا ن ےک یا اکل ا

 انيقالا نإ مادقألا تيثو 2 انيلع ةنيكع ناز

 انيبأ ةف اودارأ تلإو اهللع داعب تإ



 تيم ۴۹4۲
 : ملسو ةيلع هللا یلص هللا لوسر لاق تاييالا هذه لاق ا ها دع نأ يورو
 هللا لودر نايت ريؤع كانو عو * ةنجلاو ةداهشلا ينعي تبجو : رمع لاقف « هحرا مهللا

Eهلوقل كلذو ةحاور نبا ينعي ثفرلا لوقب ال مكل اخأ نإ :لاق ملسو  : 
 عطاس رجفلانم فورعم قشنا اذإ لک للتي مقا لرز اتفو
 عقاو لاق ١ نا تاسقوم هب انبولقف ينعلا دعب يدهلا نارا
 عجاضملا ني رفاكلاب تاقثتسا اذإ هشا : نع هج هيفا ٹی
 عجارو كانه روشحم هللا ىلإ ىننآ <. :نظلاب سيل الع ملعأو

 : لاقف هعم هلهأ یک ا ىلإ ج sS ةا وتو عدت
 زرا لوق نم تک نكلو : ©: مكي ةبابصر الق توملا نم اعزج يكب. ان
 مو اهدراو ينأ تنقبأف ( 0 دم امج ك د لع ناگ اعدراو ال کک ْنإَو )
 اهنم وجا ردأ

 * هل بتعال ةحاور نبا نإ قاحسإ نبا لاقد ٠ يناكبأ يدق كلذف اهنع
 رنيخ له لتاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ انااا نع ظفاحلا يورو
 ناكف « مرت مهياع صرخي ةحاور نب هللا دبع ڻعب 3 < عينصح ىلإ مالنا یح
 ىلص هللا لوسر ىلإ اوكشف «رطنشلا .مهنعضي م منهلع صرخنف د ا
 ينومعطت هللا ء ادعأ اي : لاقف هوشرب نأ اودارأو: هدرخ ةدش لسو هيلع هللا

1 

 رداص ينأ ينئبني لو« رانلا دراو يف امير نانا و طفلا يف الب ا

 مكتتدع نم لإ ضخب أ متو يلإ سانلا نح نم كتتج دقل ياب 4 يرجالا
 5 آل نأ ىلع هايإ يبحو مك ىلإ يضخب يامي الو <. ریزانو ةدؤقلا م
 زيزعلا دبع لاقو * ضراالاو تاؤدسلاتماقا اذنم.:اًولاقف “ مكيلع
 نڪا رم اهرشلسلا ناكو ة ةيراج ةحاور نيد تناك 1 اغلب

 : نوشحاملا

 ر تارشا ها

 كالذ اهدحاخ « كن رح لع كتمأ ترتخا دق : هل تلاقف اهب الخ دق موي ہتارما
 لاقف نآرقلا نم 3 ًارقاف اقداض تنك نإ: هلا كلاقن

 انيرفاكلا ىوخم رانلا انو قح للا دعو: ناب تدېش

 : لاقف « E ةي يندز : تلاقف

 فاط ةملاتقوف كيلا نأ
 :.لاتفر یر ایدز ن تلاقف

 مارک کالم ملتو



 4 رکا سع نبا خيرات

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسد ةحاورر نا اذان ٤ ريصبلا تب دك اف هللا كنتم ا: تلف
 : لاق هنأ قاحسإ نبا ةياءر يفو « هيلع ريغي ملو كحضف كاذب هثدخ

 لءؤمتاومشلا قوق يذلا لوسو ۰ ٠ دمع نأ اهلا نذإل : تدهش

 بقلم بدر ةا عل ٠ اهلك عد .ىعملبأ أم
 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نأ يورو ٠ اض تباث نب ناس نايوري ناتيبلا ناذهو

 اذه :لاقو ٠ هيف ىلع هدي در و رباب ةحاور نبا ةريخأ | ملسو

 بخ دايخ نإ <« ةحاور نبا اي كال ا رفغب « م الکلا ضيراعم نم يرمعا

 : يل تلاق + لاق ؟ تلق ام تلق ثيح كيلع تدر يللا يناريدلاف عئاشا
 هللا لوسر لاقف < كقدصأو .ينظ مت ينإف نآرقلا تأرق اذإ امأ كديبو ينيب هللا

OTEهللا دبع نع ظفاحلا یورو 0  

 يف اب ةرأ نب دنز تراكو ةحاور نبا راس : لاق مزح نب ركب يبأ نبا

 : هتلحارا لوقي ديز هعمسف ةنكوم ىلإ ايزاغ هب جرخو هلحر ةبيقح ىلع لمح هرجح
 املا عب عبدأ ةزيسم ٠ ٠ ىلحر تامحو ينديندأ . اذإ
 يئارو يلحأ ىلإ عجرأ الوب مذ: كالخۇر ينا كنأشف
 ةآونلا رهتشم ماشلا ضرأب ٠ ينورداغو .نوملسملا بو
 ءااور اهلفاسأ لعب الو ٠ .لخن علط ىلابأ ال كلانه

 هللا ينقذري نأ ع كل اي كيلع ام : لاقو ةردلاب يقف 50 هتمعت الف : ديز لاق

 : هل لاق ع« لحرلا يتبعش نيب متي ةداهشلا
 ب تياده "ليلا لواطت لبذلا تالمعيلا ديز ديزاي

 Dake و اعد ا يا

 هل لاق لسو ةيلع هللا 5 لا ةحاور نب لک لاق ل

 a ًارإب ًادغ مداق كنإ : لاق « ًادغ هظفحا "يشب ينم هللا
 ىلع كل نوع هنإف هللا رك ذا : لاق“ ا لادا يندز : هللا دبع لاق < دوحسلا
 هللا لوسر اي : لاقف هيلإ عجر اًبخاذ یضم اذإ ىتح هدنع نم ماقف < بلاطت ام
 تاسا نر ”نزحعت الف ترت ام ةحاور نبا اي : لاق < رتولا بحيرتو هللا نإ



 كمال ۹4

 هللا دبع لاقو <« اهدعب ٴيش نع كاأسأ ال : لاقف < ةدحاو نسج نأ انفع

 : ةتأوم موب
 و الج
 ميدأ هتحفص ناک لزا يس ناودلا نم اهانوذح

 موج اسهترتق دعب بقعأت ترامس. ىلع نيدليل ٠ تناقأ
 وا رار نامت يقال لطم ات .تاموسم ۰ دايطاجب 2 اخاف
 مورو برع اهب تناك ولو ایج اهيتأنل ٠ ياو الف
 ع اک رايغلاو ساوع E اهتنعأ انأبعف

 موحنلا أ امسنارق تذوب. اذإ ٠ أ هيف ضيبلا نأك بلا يذب
 جاحجملاب فورعملا ءاتعشلا وبأ رخص نب ديبا نب. ةبتود نب 6 هللا دبع 9غ

 يأ نع ليو < ةريره الأ :نع ثدج -.اديعزجار < اجلا نيت ةبؤد هاو
 جاجملاب بقلو < ليوطلا. هللا دبع .الوأ هعسا. ناك : ينابزرملا لاق ٠ ءاتمشلا
 ديلولا مايايف تامو ۰ هزجر نم تاي ايف لاقو « ةيلهاجلا يف دلوو < هلاق تيدب
 ههبشو زجرلا عفر نم لوأ وهو < دمفأو جلفو ربك نبأ دعب كلا دبع نبا
 بابشلا 0 ىكبو اهيف ام فصوو رادلا رك ذو ةيسلو لئاؤأ هل لعجو « ديصقلاب

 : رمعم نب هللا ديبع نب رمعل لئاقلا وهو < ديصقلا يف اغلا كديصأ اك
 روعلا ىلو نم نحرلا روعو 2. ريل هلوالا نيدلا ريج دق

 :لوقب اهيفو « همزبف كيدف يبأ ىلإ هحوت هنأل ا نب دلا> نب هللا دبع نب ا ينعي
 ردتقا مغولاب بلاط نإ و زاف رتو نإ ناصح ءارغ نبا لوح
 رشم: نينار هاماذق. يدي# -.. ندب( عابلا اورد ماركلا اذإ

 رغا بوسنم لك شيرق نمو

 : ةيورل ىورتو ر دلا فصو يف هل ندحتسي امو
 اردا لدا نايف نک

 : ةباور هنبأ يف هلو



 46 رك اسع نبا خيرات

 عم جاج ناكو © سيدارفلا بابب انرص ىح لامثلا انابقتساو « هاقلنل هباحصأ عم جاجحلا
 ال ع 0007 ةا ينتجأف ةادغلا هلع تنكو « فصخم عيب يف انجورخ

 انغلب یک ىرخألا Ells هب يرأف اهنم ا اهربغ ىلا للف ا

 ةحعن اهبأك ةدبزو « ظيلغ نبل بطوو « جببرخ لمح انا يدهأف « هايملا ضعب
 غلب اذإ ىتح < ةدبزلاو نبال هيلع انردكاو < ابارآ لجلا انعطقف < ةيشوح
 ناحشرت يايرفذ امل لزت مل ةبرش هقرم نه تبرش م « زبخ ريغب محللا ايلشتنا هانإ

 نأ اندبعتساف < ريرج ءاارعشلا نم انيقل نم لوأ ناكف < رجح ىلإ .انعجر ىتح
 ىلع ديلولا لبقأف < انأ م يبأ ءًآرعشلا نم هل. نذأ نم لوأ ناكف « هيلع نيعن ال
 « سانلا: ضارعأ نع هافشلا دقعأ 8: اذه لغم نوكت الأ كليو ::.هل لاقو ريرج
 جاجعلا مأنبااب اع نإ رج كلذ دعب انشا م < ريصأ الف رظأ ينإ : لاقف

 كلب لر ا للف ہال مانع معا ال کل لكل ضو نار هنأت

 يعمصأألا لاقو * هلبق اندشنتساو هلبق انل نذأ امل E SE ءيش اع

 ضعبي انرص الف < كلملا دبع نب نابلس ديزأ يأ عم تجرخ : ةبؤر لاق
 8 لوقأفأ : تلق « محفم تنأو « زجار كدجو « زجار و : يل لاق قيرطلا

 تكسا : لاقف اهايإب هتدشنأ م ٠ سنع ةالع نم انرسح دق 1: ثلقف « من : لاق
 رمأف يتزوجرأ هدشنأف 9 تلق ام : هل لاق ناملس ىلإ انيبتنا الف < كلف: هللا ضف
 0 يئزوجرأ دشنتو يتكسنأ : هل تلق هدنع نم انجرخ ايلف < فدل[ ةرشعب هل

 امرين يتيطعي هنم ثسمعلاف : لاق ٠ سانلا زجرأ كنف كليو تكسا : لاق
 : لاقف هتذبانف « اًنيش هنم ينيطعي نأ, اف ی رحب ةهذخأ

 فاو دلا ةد مات لاب لا: فالى | ی ااا
 فاهرش نم تئشام هتفهرش ٠ فال الاو نيله ألا نع ىت

 فاك الاب دودشملا ندوكلاك ٠٠ ٠ فارعأ اذ ضا اذإ ىتح
 فارتحاالو بک ام ريغنم .. . (?)فارصيلكدنعيذلالاق

 : هبيحي .ةبؤر لاقف

 فاصنرالاب كنم ىضزي ناكو ٠٠ فاحجلا ايأ فصنت م كنإ

 يناغلاك ادن نم يظح تيل اي فارسرالا وذ ك رغ ينتملظ

 ينافك ينكر تب نأ لضفلاو



 بذه موك
 نم انعنقت امالحأ انا نإ : لاقف ء ءآجملا ن ت ال كنإ : جاجعلل ليق : ي ىصألا لاق
 ردقأ مدا ىلع وهو الإ یاب ر لهو“ لظن نأ نم انعتق اباسحأو « ظن نأ

 : جاحعلا لاقو 9 ءانبلا ىلع .هنم

 قاع ببس لك تالقرملاو قرشملا وا تبل بز بردا
 يقرو رمو ياياظخ رفغاو يقلم ۹ عا او

 قابألا حايلاک ماع لك يف . ٠ (9) الا ا
 قدنحلا طهرو بوب وش طهر و قورملا ةبصع هلا دف

 (9) قتعنو انباسحأ ين انأ 2قزللا موي لعت دق نجلاو
 ب شیرق سجلاو نالجر قدنلاو توباوش

 دهشو « د هيلع هللا لص ينلا دبع ا نامور نب 2 هللا دبع ×

 ٠ ابلحأل حلصلا بتكو < حارجلا نب علا عم كيلي حتف

 ةلدابعلا 1 ءاعمأ يف يازلا فرح

 يالا يشرقلا مشاه نب بلطملا دبع نب ريبزلا ن , 6 هلا دبع 9#
 : ليقو “ ندا ا ديشتسا ٠ ديل وزر: فارق الو ةبحص هل : ظفاحلا لاق
 2 دنع نيدانجأ موي مورلا_تمزهنا امو < نيدح موي تبث .نم ناک و .« لحفب
 باطي سابعلا نب لضفلا قلطناو 8 ”ايرقأ سانلا دقفت..نيربد اولوو
 رشع هلوحو الوم هدحوف < 5 وأ ليم نم.اوغ قلطناف هللا دبع هم
 هل د اور 8 دعب الإ هودلخ امف ةئاق يهو هدي فيلا ذجوو <“ ىلتق م مورلا

 هلع هللا ىلع يتلا ضبق موي هنس ناکو : يدقاولا لاق « هنع هللا يضر هونفدو
 ٠ ةيدح هنع يور الو < هعم ازغ هملعت الو < ةنس نا نمر اون ملو

 نب ىرملالاينط ندارن لكل لو ماوعلا نب زیب لا نب اع
 وزغلا قشمد مدقو و < ةيباجلاب رع ةبطخ دهشو < هييأ عم كومريلا ةعقو و رضح ۰ يصف
 ىلع لغو ةكمب: دبي توم دعب ةفالغاب عيوب < ةنااعم ماي ٠ ةينيطنطسقلا
 مالسإالا يف دلو دولوم لو وهو ٤م ماشلا رثك أو ردمو نمتلاو نيقارعلاو زاححلا
 موي نوک رشا نما الو ريزا دالوأ ربك أ وهو < ًاربش نيرشعي ةرحملا دعب



 ۳4۷ رک اع نبا خب راٹ

 OTE ىدا نم تلخ ةرشععبسل لتقو « ماحرج ىلع زبي لعج كومريلا

 < نيعبسو نينثاةنس :ليقو « ةكميباص اصو ةئس نيعبسو نيتنثا نباوهو < نيعبسوث الث
 اقف درا اص ضال طور # اقدح رشع ةعضن ثيدحلا نم عا

 < ةرخنآلا يف هسي مل ايندلا يف ريرحلا سبل نم : ملسو هيلع هللا ىلص دمت لاقربنملا ىلع
 ىلإ ب بتك ريبؤلا نبا نأ ريبج نب ديس نع أ جرخأو د يراخبلا هاور

 تدتك" كنإذ دعب امأ كيلع مالس دوعس نب ةبتع نب هللا دبع ةفوكلاب هيضاق
 OES کک زا : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإو “ E ع يلاعت

 نيدلا يف ىخأ هنكلو < ةفاحق يبأ نبا تذختال يبر نود نم ًاليلخ ةمأألا هذه
 + کا ونور چکا أ دلتا عل سار كك واو فاعلا يفي يساطو
 اهتداعإ نع كلذ انانغأف تمدقت ام ًاريفك و ةيباجلاب رمح ةبطخ هنع ظفاحلا یورو
 هللا نةك هلأ ةبج نم هتدجو ركب يبأ تنب ءايمأ همأ تناكو « انه
 ع « ةقيادضلا ةشئاع ةتلاخوأا < نينمئوملا 5 ةيدخ هتمحو « نلقي يعامل لب

 « الاوق قلاب اماوق اماوص ناك و < نينس نات نبا وهو مطر شكري وم

 ةج هل تناك« ةرزبلا وأ ءايقت الل اللد < ةزحفلا لع ًاديدش: <. الاص و مخزالو
 ةرحعب كتف ملسو هيلع هللا ىلص يبا ىلإ همأ هتل دلو املو < ةليوط .ةقورفم
 اا ريكو ملسو هيلع هلل ال ها لورا قبو فو يف لف ام لوأ ناكف
 مشو هيلع هللا یلص هللا لوسر امو « ءابقب هدلوم ناكو « ًاراتكتسا هدلومل نوملسملاو
 هيلع هللا ىلص يتلا مدق امل دوهي تناك : يناربطلا هأور ابف ةورع لاقو ٠ + هللا دبع
 ىح هباحصأو ادم انرحس دق :اولاق وأ < مانذخأ دق : تلاق ةنئدملا ملسو
 هتدالؤا نوملسملاو سانلا ربك زيبزلا نب هللا دبع دلو الف « ا خب ال
 ا ای هتدالول اوربك" نيذلاف < جاححلا هلتق نيح لتقل ماشلا لأ ربك اک
 م اوعز دوهلا تأ ملسأ نب ديز نع ظفاحلا جرخأو .٠ هلتقل اوريك
 ريزا نبا دلو :الف < بر لضرأأي دولوم مح دلوي ال. ىتح هباحصأو ادم اورحس
 انو < عفني رضي ام اواعجف RS اروح مھدیک هللا لطبأو

 :اولاقف دولوم مهل دلوي ال ةدم اوماقأ امل نيرجابملا نأ يورو ٠ رضي عفني
 ٠ عورلا مهنع بهذ ريبزلا نبا دلو احلف « كلذ يف ةلاقلا ترثك ىتح « دوهم انئرحس
 يلص هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نيد دوسألا لأ نع دعس نباو ظفاخلا ىورو



 كب #۸
 :|لوقأ)) .هينذأ يف ركب وبأ نذأف 6: ةالصلاب هيلذأ: يف: نذاوي نأ. أ لسو هيلع هللا
 2. رعأ هاو و اهتحص تتي ريثكلا اهددعتو < ٌةددعتم اع يور د ثيدح

 : لاقو « يدقاولا هلاق < ةاورلا نم طلغ المح ةرجتملا موي ناک هنإ لاق نم لوقو
 ٠ ةنيدملاب ة رجلا دعب دلو دولوم لو ءأ ريبزلا نبا نأ يف نيملسملا نيب فالتخا ال
 هللا لوسر نأ نومي ادباحتصأ تن 5 لاق هللا دبع نب بعصم نع يناربطلا ىورو

 نعنمييل وه وهأ : لاق هبجو يف رظنو هيلإ ريبزلا .نباب يج ا
 : كلذ يف ليقعلا لاقو « هنود نتوميل وأ تببلا

 لع هجو يجادل ةالصلا نم 1 لوسزلا لاقآ ام.:نيبت رب

 اوملظنإ ءاوراجنإ ل سانلا عبتتال ةنطاق تيا مامح نم ةمامح
 يذلا ثيبلاو < ءابقب دلو ريبزلا نب هللا دبع نأ اندنع تنثلاو راكب نب ريبزلا لاق
 نيح حنسلاب ركب يأ لوزن ناك امو < هيف ريبزلا نبا دالو فورعم : مئاق هيف دلو
 E ينأ يل لاق: نا دف كا ب ھا قيال ترو
 دبع نغ ظفاحلا ىورو ٠ ةنس نان غلب ىح همین تلصتا اف « نيفيفخ ريبزلا نبا

 يذلا رامن لاو نيوجابملاب+ اننأ سو هيلع هللا لص يبنلا عج : لاق بعصم نب هلا
 مم حمجل م مط سلجو هيدي نيب اوفقوف مهعي ابيل اوعرعرت نيح مالسوإلا يف اودلو

 نعو ٭ هعيابف لسو هيلع هللا لص للا لوسر ىلإ قیس ىنح .ريبزلا نب هللا دبع
 ٩ يخأ نبا اا كنأش ام: هل لاقف لسو يلع هللا یلص يبنلا ىلع لخد هللا دبع نأ نايس

 «يفوج يف لسو هيلع: هللا ىلص هللا لوسر مد نم نوكيا نأ .تيدحأ ايلإ : لاقف
 * .نيميلا مسق الإ | راتلا كنس ال < كنم ساغلل ليوو < سانلا نم كا ليو.: لاقف
 اا لوقت ك يلأ ثني ءامسأ تعم : لاق ريبزلا لوم دم يأ نب
 ناد یوا رتا بالا همد عفرف مجعحا ل سو هيلع 1
 لير هام هبرشف مدلا ىلإ دمت زرب الف < دحأ هاري ال ثيح هراوف مدلا اذهب بهذا
 لوسز هل لاقف <« كمد بصأ نأ تهرك .: لاقف 2 ثعنص ام : ينبال لاقف اارخاف
 كنم سانلل ليو : لاقو 2 3 ىلع حسمو رابلا كسق ال: سو هيلع هللا, لص هللا

 * ليربج لوزن اهيف سلو « ةددعتم ديلاسأب اذه يورو .٠ سانلا نم ثال ليود

 وق نم ريبزلا نبا يف تناك يئ يلا ةوقلا نأ نوريف : : لاق هلأ IR نع اهضعب يفو
 نبا صرح املاط : بطاح نب دم لاقو ٭ ملسو هيلع هللا لم هللا لوسرإمد
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 صلب لسو هيلع هللا يلص يبا يتأ: لاق 9 كاذ امو : هل ليقف « ةرامإالا ىلع ريبزلا
 ركييأىلإ كلذ دعب هب ينأ م < هدي اومطقا : لاقف < قرس هنإ : ليقف هلتقب سأف
 كيف . ىضق ام الإ يش كل دجأ ام : ركب وبأ هل لاقف < هئاوق تمطق دقو ترس دقو
 ةمليغأ هلت رم أذى كب رعأ ناك هنإف كاتقب ىعأ موي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسد

 ىلإ هب انقلطناف انيلع رة کل هس ريبزلا نبا لاقفمهيف انأ نيرجابملا“ ءانبأ نم

 ا اكمل نإ ا هللا دبعني بعصم لاقو * هاناتقف عيقبلا
 ا دكحي لبج ان 4 لاقف 9 هب عدصت ام :ركبوبأ هل لاقف علس لبج
 لم ةيحان :ركس ىبأب ممطقأف كر ملقم ةه دما انا نورك نأ حافر < دلووخ لج
 الالب نب كلملا دبع لاقو × رثأ مويلا امل فرعي الو نيئانب هب ىنبف علس
 نوقلخي مهأل مهيف اندنعام .: لاق 2 نايبصلا يف ةسارفلا نم كدنع ام :  تولاجلا

Oنوكتينم : 0 م  
 اهانعرك نوک أ نم مه : لوقي هانععس نإو < هيف قدص ربخو ةم اهارن يهم
 نايبصلا عم بعلي موي تاذ ناك هنأ زيبزلا- نبا رمأ .نم.لعام لوأ ناكف ٤ هنم
 : لاقو ىرقبقلا ريب إلا نبا يشمو < اورفنف مهيلع حاصف لجر رمت < عئسصراوغو

 يص وهو باطلا نب رمج هب رمو ۰ هيلع انب اودشو كريمأ ينولعجا نايبص اي
 از لاقف2 كباحصأ عم رفت م كلام : هل لاقف < فقوو اورفف نايبصلا عم بعلب
 ةيواعم ناكو كلل عسؤأف ةقيض قيرطلا نكت مو < كفاخأف بنذأ مل نينمولاريمأ

 يراوح نباو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمع نباب حرم : لوقي ريبزلا نبا يقل اذإ
 :لوقيو هحدمي سابع نبا ناكو - فلأ ةئا هل رمأيو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 سابع نبا هعباب سانلا هعياب امو ٠. مالسرالا يف فيفعلاو هللا باتكل ؛يراقلا وه
 تاماسالاو. تاتيوتلاو تايديجلا ىلع رثآ م6 سابع نبا لاق م « هدضع ىلع دشو

 ريبزلا نباو ةيمدقتلا ىثم صاعلا ىلأ نيا نإ < ناول ضرأ ملو يدفن توأب
 < كريغ نيعم نم ريخ كغف كمت نباب قحلا : يلع هنبال لاق مث < .ىرقبقلا ىثم

 نسانلا رث ناکف < ناورم نب كلملا دبعب قحلف « عدجأ ناك نإو كقنأ كتمو

 : لات هلضأو هتمبب مدقت ءاضمز ةيمدقتلا ىثب ةرلوق,: شع إلا لاق دنع
 مدقت ا۴ رخ امو« هيبقع ىلع صكن ى رقبقلا ىشم ىنعمو « ةيمدقلاو ةيهدقتلا ىشم

 ربكلاو مظعتلا وأبلا لصأو. < اهتمظعو اهتعفر هانعم يسن توأب : هلوقو < رخآلا هل



 بید يفز
 دشأ ينب نم موق رثأ هنأ هانعم تامام ألاو تاتيوتلاو تايديجللا لع زن 1: هلوقو
 نب كلملا عب E نباو < مثرقحو' مثرغص هن اک و ب« ةعبا رق نم ىزعلا دبع نبا

 : يدسألا ريبزلا نب هللا دبع لوقي كلذ ينو ٠ هدج يبأ ىلإ هبسن ناور
 تاملار ورا يجب رتا تعلق ادعت یرغمال نام

 نبا بطخ : لاق عفترملا نب دم نع دعس نبا ىورو * قبلا تابصق ديرب
 انرضح نحنو < ليزنتلا ناك انيلعف ينولس جاملا رشعم اي : لاقف جاحلاب ريبزلا

 اهتلتقف ةزأف هيف ثاخدف يار لحتا'* قارعلا لهأ نم لجر هل لاقف < َليوأتلا
 2 رشعلا يلايللاو رتولاو عفشلاب انربخأ : لاق < ةقسيوفلا اواتقا : لاقف < مرح انأو
 نمو < هيلع غ الف نيموي يف لحعت نع عفشلاو « رحنلاو ةفرعو نالا رش 0 لاق

 ا مناقلا لاقو ٠ ةفرع موي يتعب مويلا اذه وه رتولاو < هيلع ٌعِإ الف رخأت

 نبا ىلإ 5 ااا ناھ ن نم لاو دوران یم كما لع دفن

 الصف كيأر ام :رانبد نب ورم لاقو ٠ نيدبهتحلا * "العلا نم ناكو ريب لا نبا

 اذإ ناكو < كرحنتي ال دوم هنأك ةالضلا يف ماق اذإ ناك« هتالم نم نسحأ
 هب ىدتقاف < ظئاح مذج الإ هارت ال لزنتو دعصت هربظ ىلع ريفاضعلا عقت دحس
 حابصلا ىلإ موقي ةليل « م مانقأ ةثالث هليل مسقو « ًادهتم ناكو « دابعلا 55

 کز: يكتلاقات نادال ار RAE ge کرد ةليلو
 اسار عفر امو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمت ل آو NEE نبا

 ةتيأر ولو < اعيش ريب زلا نبا نم كبلق يف نإ : زيزعلا دبع نب رمعل ةكيلم نبا لاقو

 ريباالا نبا "ناك * راثيذ نب اور لاق ٠ اًياصم الو“ هلم. طق ينام أر انتل

 دحسملا نم ةفرش باصأف © قييجنملاب ةبعكلا يري جاختملاو رجحلا ين يلصِي

 كلذ اضرع الو « هماقم نع لازامق هقلحو ريبزلا نبا ةي نيب هنم ةذاذق ترف

 نيالا ناز یس دک یا ليدل ار لع ودر اوا اک اط

 نعوأ هنيد نعأ لأست هيلاخ يأ نع : لاقف « هيلع اورمشغتف اناحصأ ىلع (8) رم ر
 الو ملل لع بكواطت ًاداَج'كبأزءامساو : لاق < لک ع: لاقف ابد

 هبضع ىلع هجم لم الو « همخل ىلع هداج لثم « مظع ىلع ابصعالو <« بضع ىلع اج
 تک دل تنس لم بلت رو تنكر تق خرب أ الو < ل اغ لالو
 ةخوبطم ةبلب قينحنملا ةراحح نم رجح رف ةالصلا ىلإ موي ماق دقلو ٠ هببنج نيب
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 الو <« هرصب امل عشخ ام هللاو هب دمر ديمو هجا نیب تو دحسملا تافرش .نه

 ديول نإ ۰: عك و ی ناك يذلا وکر لا نود عكر الو < هتءارق اهل عطق

 0 عك رب ناك دقلو « امیل "يش لك نم جرخ ةالعلا يف لخد اذإ ناك
 هنأ نع سبق نب رمت كو ۰ حورطم بوث 60و مخترلا عت
 حاصف هب لاتو ماع هنبا ىلع ىفةسلا نم ةيح تطقسف يلصي ناک ريب زلا نبا نأ
 تفنلا ول : لاقف هلهأ نام خا الف < هتالص ليت الو تفتلا اف اهولتقو تيبلا لدأ
 مايصلا لصاوي ناك هنإ :لاقيو ٠ هريغ نعالو مشاه ن نع ةينغم ينتافتلا تناك ال
 et طباع 0 « ةكمب الإ رطفب الف ةنيدملاب موصي نکو ام
 ءم نک نکالا نل ادو لا قه ى يش هيلع رذب رقب نمسب ةحقل

 نأ نارمع يبأ نب دلاخ عزو ٠ هءاعمأ قتفي ربصلاو < شطعلا هنع عطقي نمسلاو
 عزاب ل ةنس نيعبرأ ثكمو < مايأ ةثالث الإ ربشلا نم رطفي ال ناكر يبزلا نبا
 عزاب مل هنأ انملس اذإ هن ألا حضاو رظن ةياورلا هذه يف : لوقأ ) هربظ نع هبوث
 ةبان لا هبيصت تبيلأ < ةليوظلا ةدملا هذه يف .بوثلا لبب سبل .ةنس نيعبذأ هبوث
 نح لم في تافلابلا ىك ادام شايد ىد للا لحال عور ىلإ“ جاج

 اذه لهم لقت ام ايكي اإ وا .لقعلا نابم امابزأ اري نأ نيغ نم, ضيصاقالا
 عبطو < ملس لقع يذل هقلطن اننكلو « ظفاحلا ةياورل ةاعارم باتكلا اذه يف

 ءايش الا هذنهو < ًانلهاست اك هيف لهاستي وأ هكر تف لقعلا' نايم هنزيل

 ليس ءآجو : اولاق ( هللاب الإ ةوق الو لوخ الف < بقانملا ستاك يف نوكت ام 2
 < نيروهشملا شيرق ءابطخ نم ناكو < ةحابس فوطي زيب زلا نبا .لعجلا تيبلا قبط

 هل تناكو <« قنعلا ىلإ ةمج هل تناكو < ةكم البج بواجت بطخ اذراف اتبص ناكو

 الف < ناؤع نمز ةيقيرفإ حتف : ريبزلا نبا دهش : كام مامرالا لاقو عارفة

 ol 5 ردك وأ هناك ريبزلا لاق بطخ الف< بطخي 0 ااا عجز

 رظناف ةأرما جوزنت نأ تدرأ اذإ : هنبال لاق ن « همأل هدج هنع هللا يغر
 : لان ريبزلا نب هللا دبع ن نعريبز را نب بعصم ن رب هللا دبع ثدحو * ا اهب ل 1

 انکو ءان ركسعم يف ريجرج انيلعم مجم حرس يبأ نبا عم ةيقيرفإ وزغ 5
 فلتخاف « باج لكن م اني اوطاحأف < فلآ AEE انو ادعأو « الأن يرشع

 ذإ ركفم انأ اهيف < هيف الخ هل طاطسف لخدف حرس يبأ نبا ىلع سانلا
 م1 N ج
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 ڭا توري لع هركسع.« "ارو ريج زجل: نبأ تيأرفا.ةتاقعلا يتم تحال
 الينا لا اغا نقرا کی نيو مقرر < <نسياقاولبلا قي رب هن داق نارا

 تاخد لولا قمم طاط فلا تيتا الف« حرس يبأ نبا لطأ تعرسأف ا

 ركسعلل تلقو يعم مهتذخأف اسراف نيثالث ترتخا مث« ربما هتربخأف هئارو نم

 لع اونا lan ٤ نيذثلا_.ناسرفلل" تلقوا «:ريجلرج هيفا يدنلا ا هولا ينا تل حنو

 هلا ادماص تج رخف < هنلإ تقصلا تق رخ نأ ٠؛تيشنامآ ههاوفأ يربظا اوما ا: يم

 ىت فلا فرم هن تائ يت لإ لرش ر فأ الإ هاهطأو رحب نظياامو

 هل وذرب  EEاا لإن ملو هيلع ناقيزللا ات اية له دب

 يف هتصنف دك تزؤخف' <« تعطقف ةيراجلا دي الأ و فيسلاب هيلع تففدف

 هجو لك يف ودعلا مزمن رخآلا هجولا يف .نوملنملا لمحو < تربك و <

 لاق حتفلاب ناثع رشبي نأ حرس يأ نبا دارأ الف« مفاتك أ نيملسلا هللا ت

 هيلع هللا مستف اهم هتربخأف نافع ىلإ ينلسرأف « اذهب ىلوأ تنأ ٠ هنإ : لاقيو

i as مهتم فخ ملو مهب لفح لف هوفیخیل ن وا املاط ٠ 

  1ىطعي ریبزلا نبا کاو  >“ iy«*ةزيغ الو ناظلس 'ةبهزل الذ :ةغإل طق ةملكا

 انا ھا دجاج نیغ زك الو وار دلا قا راع ع ااو

 رادلا لع ناؤع نينماوملا ريمأ ينفلختسا دقل هللاو:: ةكسي ربتملا ىلع ريبزلا نيا لاقو <

 لاغقلا رشابأو ةبيتكلا يف ا « مهب لتاقأ يذلا انأ تنك دقلف
 تاحا رجلا كالت ضعب ىلع يدب م مويلا عضأل يف ذا او« حرج ج رشع ةعضإ تحرحف يسفنب

 لجل ةعقاو موي ءارعألا نم 8 اخ يلاععأ ريخ قك نا وخز .

 الو ةنعط اتمام <« ةبرض ةرشع عست لمجلا موي هب تيأر : ةدرع نب ماشخ لاقو

 < ةنعط نوعبرأو عض هبو لمجلا موي ىلتقلا ظسو نم ذخأ : اغ فأ لاقو ر

 اركش تدحس مث مرد فال ةرشع لتقلا نم هتمالشب اهرشب يذلل ةشئاع تطعأو

 نم ابيبأ دعبو لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسد دعب اههلإ بحأ دحأ نكتي ملو « ىلاعت هل

 * اهترحجي كي دوت بم قلا نم دحأل وعدت تغ امو « ريبإلا نبا

 + هدشلأف دجسملا يف سلاج وهو ريبزلا نبا يق أف ةدعج يتب ةغبات ةنسلا تمحقأو

SEمدعم حاتراف قورافلاو ناثعو ٠ انتيلو ال قيدصلا اتل  

 محسا نوللا كلاح اب داف ئوتساف لا يف سانلا نيب تیوسو



 1 رك اسعنبا خيرات

 مع ةالفلا باوج ليلا ىد .٠ جدلا هب بوجي ىليل وبأ كاتأ
 ممصملا نامزلاو 7 فورص اهل رغد اج هلم ربحت

 امأ. < اندنع كلئاشؤ رعشلا نيف ليل ابأ كيلع نوه : ريبزلا نبا. هل لاقف ا

 نكلو ابتو كنع 0 دسأ يب نإف هتوفع امأو < ريبزلا ل الف انلام ةوفص

 كتك شب قو < م ملسو هيلع هلا لص هلا لوسر كدب ورب تح : ناقح هلا لام يف كل
 صئالق اعف منا راد هب لخدف هديب اذ أ م مف ف مالسوإ الا لهأ

 لجعتس E ا ا ربت تکا واو ارا ااو ف كيم

 : ةغبانلا لاقف < دملا هب غلب دقل < يليل يأ ب را: ريت زلا لاق اة نالا

 < تلدغف شيرق تيلو ام : لوقي و 0 هلل (لهشساةةلزسف تغمس اا

 تلاقو ٭ نيفصاقلا طارف نوينلاو انا كرف ناف ارات ت دعوو عمو ةنحارتللاو

 لقي زجارب ا اذإ كلذك نحن اهيبف ةشئاع نيدماوملا م مأعم تجرخ : ةحلط تنب ةشئاع

 | نبا ىلع مويلا ينادن جدلا دعب ناك وم "نق

 ع لل ردبلاك او ا خذاب يف 5 هل

 ا 2 ك لالا لباقم

E:ا ا  

 هللا دبعاي : تاححلا ءارو':نم هل كلاقف هبا تعد هتاببأ نيئمكوملا أ تعع الف

 كتجاحف © هلعافك_ر يلا لع لاذلا :٠ لوقي ملسوا هيلع هللا لَ هللا لوسر تعم

 كردأ ىتح لجرلا جرخف « كطرش هنوف زيبزلا نبا نع لس ٠< كيدي نيب لجد
 *  يلماحماو ةظفاخلا هاور < اًقورعت هنيلإ مدضو ةلحار ىلع هلمحف ريبزلا نبا

 : لوقب الجز ةيواعم عم: يميمتلا قاحسإ وبا لاقو

 iE وأ دي نع يطعيف يأ عادم دجام .شاقر نبا

 دیش ناور مف ةعامج هدنعو ةيواعم ىلع لخدو * ريبزلا نب هللا دمع كاذ : لاقف

 ناوزم 'لبقأ 1 دبع فرصلا الف < هريرنم نع ةيواعم هل عسوأف © صاعلا نبا
 ًاريغص الإ يندي الو ريبكلا عضي ا مرت نما كازو + هل“ كاقو "ةئااعم لع

 نيني وملا ريمأ اي : لاقو ناورم كحضف « اماصع تدوس ماصع سفن : ةيواعم لاقف

 * ناورماي ةكحض امعبتت غ٤ ءاربغءاوعش اهلسرت : ةيواعم لاقف « احزام كتملك اهنإ

 ةبتع نب ديلؤلا ىلع يندأ : هل لاقف ريبزلا نبا هيقل ةئيدملاب رم الف ةبواعم جحو



 بیڈ تاني
 ول Ses رصقي ةياغ ىل لا هلبج هب بهذو ٤ هلطخ هب ازن دقف

 يلغك هفوج يلغي ينيتأي كدحأ لازي ام 0 ةيداعم هل لاقف 6 قوقعلا اهرارق

 الو هنم زارف ا هاو ام: ريبزلا نبا لاقف < همت نبا ىلع لجرملا

 لاقف < رثثلا ةجابلملاب الو « ماهكلا هفلاب تسل ينأ شيرق تملع دقلو « هنع نبج
 لو ٤ قابس يف ربي مل شيرق نم مالغ نع تزج دقو يندد كنإ : ةيواعم هل

 شرا لغم ام : ريبزلا نبا لاقف < هنيبو كنيب انيلخ تئش نإو < قايس يف برضي
 < ماطآلا يف ةلوجتملا كاس: نمو 4 راصن آلاو شيزق نم كدنع نكللو.-<!هب
 : هل لاقف 2 كلذ نمو : لاق ريذجلا ربظ نم نيبأ ةححم ىلع كلمح هتلأس نإ

 : لاقف « ينفعأ : لاقف < مج ا ابأ اي ملكت : ةيواعم لاقف « ةفيذح نب مهج وبأ وه

 ءامسأو « نكي فاتن ءامسأ همأو دنه كمأ « معن : لاق « ناوقتل كيلع تمزع

 نايم ربا نوک نإ فنا نام ورك فنين ةؤبأو ناتن قنا كرب اورك كمه نم | ريخ

 ذ ةرخ الا امأو « كلف ايندلا امأو < ريبزلا لغم

 : لوق : لاقو هيلامأ يف يضاقلا اي ركز نب ىفاعملا

 دا يورد ل هير ازا اهنا يدنعو « يندعأ نم حصفأ يندأ نإ : لاقبو

 رصقي : هلوقو « كباحصأ نم لجر ىلع يدعأ : لسو هيلع هللا يلص يبنلل لاق الجر

 هلوانتم دعبي ثيحو تلابج ا خماوش هضيبل داتري وهو < خرلا ينعي قونألا اهنع

 نمف لثما برضت برعلاو « هيلإ لصي وأ هدجي ناسنإ داكب الف < هناكم قخيو
 < قون الا ضيب بلطي هنإ نولوقيف « هلو هک اردإ رذعتيو < هدوجو زعب ام ٍتلط
 ةحاح هلأسف « اهنع هدرف ةلقثتسم ةصاتعم ةجاح ةيواعم لأس الجر نأ انل يور دقو

 ؟.ةيواعم لاق اياعصتسا ايف نأ الإ انه رسيا ي

 يدلل, صب ادا باا ل و الفي رتل ىلإ الإ كل

 و لک ا ادو لبطل تبان ولا وز یا قيال
 هفلاي تسل : هلوقو, < فورعم لاع مجنف قويعلا امأو : لاق < هآنرسف ام وه

 مابكلاو < ىنعمو اءظفل طقاسلا وهو ةماقتسا ريغ ىلع يتأب ام مالكلا يف ةهاهفلا

 وذ رثنلاو  قمحألا ةجابلملاو < الياف ايان ناك اذإ ماك فيس : لاقي ليلكلا

 *نعانلا» لاك اك فيلا لللاو.قيخيسلا | يأولا

 رثث :بل وذ ةطقسلا: كشوم ٠ . ةءااذها» رذه نايدذه

 ةَضقلا هذه ئور اهلا داش

 0 نا أنعم دیار يلج

 نإ هلف
: 



 46 رکاع نبا خيرات

 لغ نيظتوا هغ تذاع قيل 1+ ها بعت ا قابل يف البي لل ةياواعم» لوقا اأو

 وهف ًاراربإ ريب هيلع لضفلا يف دازو هبلغ اذإ نالف ىلع نالف ربأ : لاقب « هايإ

 : ةدرب يأ نب لالب حدي ةمرلا وذا لاق ا ريم

 الادج هبلغي ناصخ الو مصخ سالف موصخلا ىلع بأ

ENE 2 gb 
 < هعرصف لجرلا يلجر نيب هلجر لجرلا لخدي نأ هلصأو ةبرغش عمج براغشلا

 ( لاعلا يدش وهو ) : ىلاعت لاق ركملاو ديكلا لاحلاو ةيبرغش ةعرص : لاقد

 تيدأتلا عذلو فيقثتلاب ذخؤب ملو ضرب مل هنأ هانعف قايس يف برض الو : هلوق امأو

 نوحجلا ينك اس نم رييزلا نبا لوق | و16 كلما و هتيزع مکختسف

 : هلوقب رعاشلا ينع هايأو ةك فورعم عضو» نوججلاف « ماطاآلاو
 ردا كلم ا وأ ؟ تانا ىلإ نران رك ل أك

 : رخ الا لاقو

 نوححلا ينيعل ادب دق هتل نوحش نوحملا ىلإ يتحيم

 < ةببك توييلا نم امي رم ناكام يمست برعلاو < مطأ عم اهنإف ماظآلا امأو

 : خامشلا لاق رفج هعجو ةنانكلا وهف ريفجلا امأو « ًاطأ ًارودم ناك امد

 ادريفح يارا لبث نم فخ ا ةريشع بونج نم اهاون تفخو

 اجو نزلا ي ةنادكتلاو املا ج ناك لا وزعي ا ندا کو

 لاقو * ةضفولااعيج ريشجلاو ريفجلا : رح ألا لاقو « هلثم ىئاسكلا لاقو < ضافو

 < هريرتم لع وهو سلحلا لةمحاو هيلع اولخدف اموي سانلل ةيواعم نذأ : يعوزخلا نايلس
 E e دق قمنا بيبخابأ اي : ريبزلا نبال لاق م ميف هرصب لاجأف

 نإ: ةيواعم لاقف < فلا ةئامثالثب نينمؤملا ريما اي معن : لاق « هلاق ام منجا نم ةعماج

Eيدو الا هوف الل هدشنأف « من : لاق فاك ف او تا را نا لا  : 

 لاقو لاتخ ريغ نأ لف  نرق» دعب اثرق سانلا تواب

 اچ وا یاں یک و

 ناکا انک ر عف دندن ا اال وااو



Aبيذبت  

E Jbنيثالثب ةيواعم اعدف : لاق < ين يهتتا انه ىلإ : لاق « كدي ادع <  

 ىلإ .اوهتلا تح ریبزلا نبا يدي نيب اورق ةردب مهنم دحاو لك ق نع لع ًادبع
 « ريب إلا نبا هقلتب 5 ساناا هاقلتف ةيواعم جح : اا نب ةيربوج لاقو * راد

 ةياوا هازل لفات اكو واو كارا ران اف تا افلا ل وم تحبو

E OE A Ubهرذعي لعجو ناكو ناکه نإ نينمأر  » 

 لح دقو ريب زلا نبا هب نم, ین ناك اف « ا يف هنکلو هللاو ال : لاقف

 ال هللا قتا : لاقف « كلا نا I E اوا

 « هيلع لخدب مل نم نم ضافأ الف < كاتقتف ةرحجلا هذه ضعب نم ةيح كيلع جرخت
 هفاوطنم خ رفیتح همم فاطف هديب ذخأف ريبزاانبا هيلإ ماق فوطب نأ ةيواعم دا رأ الف
 دم١ قاطناف < يثاب ىلإ رظنتف يعم قلطنت نأ دبر أ يلإ نينماوملا ريمأ اي : هل لاقف
 اي : لاق باللا ناک اذ اذإ ىتح هعم عجر مك هرودو هئ اب ىلإ رظنف ناعقيعق ىلإ
 رظنف نرل ما هلا هايس نولوتي_نينمتوملا رام
 ف © .ةاظعأف فنلأ ةئام يتيطعت ىتح كعدأ ال هللاو.ال
 اذكتيبو اذكأ تيبو ةفاللا تيبو ناويدلا لام تیب ىعس دق لجر كءاج كلثم
 28 واعمريبزلا نبا لأسو + ريب زلانیاب عمصأ فيكف كليو : لاق“ فلأ ةئام هتيطعأف
 e رع كلل تشأ الف ةينبلا هذه مزلأ نأ لجأ ام هللاو :هل لاقف هعنف اًنيش

 5 5 لعفف هزودو a 15 ىلإ

 برام هلو : لاقف ناور ء ءا

 قيرط يف اعارذ يناخ نمو اعارذ يدي نيب يتمامع لدسأ ن دو يس كل أ

 ن و کم ناال ودر كن[ وورش واو ماشا لکا
 اذهب كبسح : ةيؤاعم لاقف « قيدصلا نباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يراوح
 ةئواعم یوه , ناف ريبالا نيا ٽاور عدا * كحئاوح تاه.« ارش
 هللا عطأف ا نإ نينمكملا نيبال ا ا ناور عم

 ناوعف الا قارطإ ىق رطن الو < لجو رع هللا قح يف الإ انيلع كل ةعاط ال هنراف كعطن
 هل نبا هدنعو ةيواعم لع ريبزلا نبا لخدو * ثماص رفأ هنوف ربخسلا ا يف

 اندف < ينم ندا : هل لاق قافأ الف < هسأر اهنم خود ةمطا ريزلا نبا مطلف ا
 عفرف < يبأ هلال : لاق 2 لو : لاق« لمفأ ال : لاق « ةيراعم مطلا : هل لاقف هنم
 هل لاق <ةماودلا رودت ك طاسبلا لع ي هلا اهنم راد ةمطل هعطلف هدي هللا دبع
 امم هعفني ام فرع دق هتبأز : لاق 7 ماکح الا هيلع بت مل مالغب اذه لمت : ةبواعم



 6 رک اسع نبا خيرات

 الا هلع رثكف ام ءاقانةكدملا ةيداعم مدقو * هبدا نسخا نا :تدحاف ه مضل
Jس 2: 2 5 ا نس 0  

 < ميلا داع تيا ادال ىل ايل ا »هن الغ ل موب لاق ها هلا وضرعو

 « سانلاو لاقت ألا يف مبصو ماشلا لبق هجوت مث اهيلع ساج رصعلا ىلص الف < تجنرسأف

 عزفف مان وهو اليل هبنج ىلإ راسف سانا لوأ يف ريبزلا نبا هكر د هعبت نم هعبتو

 ::لاقإ< كتلتقل كلدقأ نأ تئش ول: يفإ امأ ريبزلا نبا: لاقف 2 اذه نم : لاقف هل

 ؛ ا ريزا نبا لاقف < هردق رئاط لك ديمي امني < كولملا لاتق نم تسل « كانه تسل

 : لاقت: < لمت نم وهو. بلاط يأ :نب. ىلع ىلإ يأ ءآو تحت ترنم دقلا هللاو اأ
 ءا رخ مل م نافع ةرصن يف كلذ نإ امأ : لاقف « هلامثب مكلتق دقل هللاو مرج ال

 الغرب تر يلا ارا الفيلر طنب الا وادا نادرا كب ناکا ھام ات

 هب كال نوفاو نحنف ادع كانيطعأ دق انإ اهتلمف دق : لاق« عبضلا عم نافع

 « كفن ىلع الإ كفاخأ ااو: لاقف « كدعب نم [ءيسف .تم نواف < تشع ام

 یر دف ةطو ننال! كلاعب اوو لاب يد كط دكر اکو

 ًاديور كعفلط لاو امأ اه هللاو يتيل ال ناحرلادبعابأ تيل : تلقف امف تنأو

 قب رظ يف اثات ةثؤاعم ناك وا ةغانتلا تالت تنبل ولا بلواء اير كنقلط الو

 ها تادا ىف ا انو مانتأ + هل لاق ظقيتسا الف < ريبزلا نبا هعمو مانف ةكم

 نبا اي تنأ امنِإ 6 هردق ريط لك ديسي اإ كولملا لاق نم تدل : هل لاقف ؟ كاتقأ

 ال ريب لا ا ناو * رحج, نم جرو رح وم لخدت غاور بلع ريبزلا

 ديلولا كمت ةئيدملا يفو ةي داعم تام ال هنا كالذو « ديزي کاله قح ةفالخلاب وعدي

 نان يلو مكا نبا ناورم ىلإ ثعبب هتاوع يطا: ءاتأف نايفس الأ نب اةبتع نبأ

 ريبزلا نباو نيسحلا ىلإ ةعاسلا ثعبا : ناورم لاقف < ربلاب مهكعأف ةيمأ ينب نم

 تاد زر كسا دا ا نار دبع ناك وزن اتاعا هيلز هاذ الإو كاعياب نواف

 لاقو اري .هازجوا هيلع مجرتق ةيواعم هل عنف ريبزلا نبا هاتأف < كلذ لبق

 < انه كباب يلثم الو < ةعبابم ةعاس هذه ام : هل لاقف < عاب : هل

 بثوفإ < رم ريغ ةينالع سانلا كعيابيو كعيابأف ربحا قرت حبصت نيح نكلو

 < ,ءاقرزلا:نبا اي امش كنإ :.قاقف © رشو ةكنف بحاص هناف هقنع برضا. : لاقف ناوزم

 اکا ل ادو رنا وو اھ رر ارا لاق ا

 عجرو امیج اعجر ىتح “يشب ملكي لف لالا كلت ىلع يلع نب نيسحلا ءان < هنع



 بيذ ۸
 ملف هرثأ يف نويعلا لسرأف < ك ووسي ثيحالإ كماقم او: لارا رم
 ل ملف هيمدق نیب فص مث ءوضوب اعد نأ لع هلزام لخد نيح ريبزلا نبا دزي

 يلب ام ةييدمل ا نم دن وپ لع ةفيلخلا يذ ىلإ هتلحار مدقي نأ هنبا ةزمح LE يلعي

 نمناک فح هيمدق E ملف < مظع لام ةغبلحلا يذب هل ناكو « ع
LSيذ يلا ىعتنا ىتح ابضك رف هتباد 7 ةدلخا رجلا هع دع  

 ايقتلاف هتليل نم نيسحلا جرخو < ةكم ىلإ هجوت غ هتلحار ىلع سلخ هفيلحلا

 يل نأ ول هللاوف < كييأ ةعيشو كفعيش نم كمن ام : .ريبزلا نبا هل لاقف ةكمب
 لزعو ٤ ةنيدللا ىلع ًاريمأ ديعس نب هرم ديزي ثعبو *+ مهيلإ الإ تبحو ا١ ميلثم

 أ E 0 نيح ريخملا ورع قرف < ديلولا فعل قو ةبتع نب ديلولا

 هللاو ع« ةنوزغتل هلاوف ةكب زرعت : لاقو عنص امو ريبإلا نبا اركذو « هیلغ

 ا ا یورو ٭ مغر نم اكفنا غر ىلع هيلع اهنقرحنل تكلا ران

 جلا نم سانلا ردص الف « ةكمب اب نإ ناک دلا ١ ىلإ ةيواعم يمن ءاج ا
 ىلإ سابع نبا جرخ هسفنل ةوعدلا ربظ ا oS عم هلل
 لواء كم فلا نزاو نابع نبال ناك ريل, ةعقو. كاك الق © ةفئاآظفلا
 نبا ىبأو < سأنلا هعيابو هسقنل ريبزلا نبا اعد نيتسو عبرأ ةنس ديزي يعنب ربا

 رعألا كل قستيو دالبلا كل عمتجت ىتح : الاقو هاعيابي نأ ةيفنملا نب دمعو سابع
 اھ ناک فاع ارتب دان دمر اردک در كلذ لع انلاقأف ف الخلان دنع اكو
 دبع مايأ تناك نأ ىلإ هتعي ايبأف اعيلع ظلغأف نيتسو تس ةنس ىلإ اهعم هازل
 فان اهيلع ظلغأو رش ريب زلا نبا نيبو اهنيب عقوف ريبزلا نب بعصمل هدزغو كاللا
 ربخ قارعلا ىلإ ةلوسر انعبف « ةيرذلا اهعمو ةك انکو اا اقوخ هنم

 رار زر نالت ىو تالا: هيكل ىلإ مقرن نیا ھا
 ةئايسخ مرثأ يف ةفوكلا يلاو ثحبف ةفوكلا نم اوجرخ « يلدجلا هللا دبع وبأو "فاه
 حالسلا اوفخأ دقو | ورق « نيعجار اوفرصناف مهنم اوعنتم اف ةصقاوي هوك E مودريل

 ريبزلا نبا حلاسم ىلع نورحيل مهنإو < دحأ محلا ضرعي ال ةكم ىلإ ارنا ق
 لخدف اولخد نيح ريبزلا نبا مب عمسف دحسملا اولخدف « دحأ مط ضرعي امو

 لع هليل بطحلا رضحأاو ةيفنملا نباو سابع نبا ىلع قيذ دق ناك و <« هلزنم

 امتومنف نويقارعلا هاج ذإ لالا كلت ىلع م اهببف < ناعبابي وأ اعقرحي انهباوبأ



 04 Sls نبا خيرات

 يفوت نع كابه اوتاكو ا كال ١ ةمبزأا ماو مما اوج رخو "كئالظلا نإ اجرا
 بعشلا يف هعم اوناكف ةيفنملا نبا اومزل مث < فئاطلاب هتوم اورضخ سابع نبا

 اهلا ٹیپ دار كلا قبال: لافي قاكاو + فسطم لاق ةریبزلا نبا نما اومنعماو

 : هل تلاق مثاه مأ هتجوز جاجحملا بطخ

 مومذم لهجلا بغو تابج الج 3 هللا كفرا باغ نعل

 :”ديز' نب دعس نب قرم لاقد

 للج انفش نإو كم اتلان اف لاس تيبلا ذئاع اهتم جتي نراف

 8 : : : هريغ اج لاقو

 ءالبلا يس انف. انيلبأو انرجأ دق كبر تيب ذئاعو

 نيح هيبأ نم هعمم “يش تنبلاب ذوعتلا ىلإ زيبزلا نبا هللا دبع اعد يذلا نأ اومعزو

 عدو ام دعب :تببلا ىلإ تفتلا ريبزلا نأ كلذو < ةرصبلا عزز ی مزا

 اهلثم تيأر ام هللاو امأ : لاقو هللا دبع هنبا لع لئقأف بوك لا ديري هجوتو

 تفس ني هللا دبع لش دقاربب زا نبا ناكو + >* ةبحز كفئادعةوأأ:ةبغر كلا

 تذخأف هتفرعف هانيع الإ هنم ودبي ال (مشاتم ةمعلا دعب هتيقاف : لاق حرس يأ نبا

 رف 8 نيمؤملا زيمأ بكرت نیک يدم تک تیک ادع وأ قل تاقف هديب

 هتفرعم تبا دقو هتيلخف « يدلك عع يا زيمأ تام 2 كلام : تاقف ينملكي

 لوسرلا .كيت أيس : هل تلقو. هربخ هتربخأف ل ء نب نيسحلا تيقل تح تجرخ مث
 كنبيو ينيب دعوملاف < ةدعم رادلا يف نكد نأ لعاو < عئاص تنأ ام رظناف

 8 روافع ادع لف هتقراف ما« مهنويع انع لفخت نأ
 ء

 ةيواعم لإ ىعنف 6 ناورم هدنع تدجوو نينا هدنع تدجوف هتئخ « نايفس يف 3

 نأ انرءأب :انيلإ بعكدقف ديزي ةعبب ىل ىلإ له : لاقو ديلولا يلع ليقأف « تعجرتساف

 ةايح يف هتعيب كيسا

 « ديرأ ثيحب هنم كلذ عقب ف هرم يأ موت لالا هذه لع هل تعتاإ .نإو < هيبأ
 تملع دق ينا : تلقف < كيلع اهذخأت

 ناورم يلإ رظنف « هللا ءاش نإ ةينالع كلذ نوكيو  سانلا عمتجيو حبصأ ينكلو
 ناورم نيبو ينيب ىقلأ نأ تيبحأف 4 هرت ل جرخي نإ : كل تاق يذلا وه: لاقو

 يل: لاقف 9 ءاقرزلا نبا اي تلق امو : هل تلقف ناور لع تلبقأف « هب لغاشتي ارش

 زج : ناورع هل لاقف < انني زجحي ديلولا ماقو « وهو انأ تباصنتو انيثاوت ىتح تلقو



 بیش 4
 هللاو كلذ لونا الو:ديرت ام وأ دق : ديلولا لاقف < كناوعأ را نأ عدتو اند

 نم انجرخف نيسملا ديب تذخاف < تئش ثيح ريبزلا نبا اي بهذا < ادبأ .هنم

 : لوقي ريبزلا نباو دحسملا ىلإ. انرص من < .اعيمح بابلا
 علاج ردقلا بناج نم اهلحعت ةمحش رفاسم اب ينسحت ال

 ماقف هالصم ىلإ اهنم لجر لك دمحو < نيملاو وه قرتفادجملا الخد اللف

 اهنع اده ىتح اصحلا يف مهعقو نوعمسيو امهيإإ فلتخت لسرلا تاعحو < هيف يلصي

 «هراد رابدأ نم جرخو اهيلع دعقف هلحاور ريبزلانبا اف « امملزانم ىلإ افرصنا مث سحلا

 اورم ىتح عرفلا قيرط اوكلسو مهنايا نم ميج اجرخف دعوملل نيسحلا هافاوف
 اوهتناف مهلبإ نم ريعب مهيلع رو ابعردزا دق ريب زلا نب رفعج ایہ ةثاحتجلاب

 انت قلطنا مت : ريبزلا نبا هل لاقف 2 ةيواع ااا لاق مکار الف رفعج ىلإ

 لغم رفعج لاقف هل. نيلج ىلع حضن ناك و٤ كيلح نح انطعأو

 (9) اهدعبدق هللاو لبو ًادبأ اودعبت ال اتوخإ

 < ةكم اومدق ىتح اعيج اوحنرخف. « بازتلا كيفي :. اهب ريطت دقو نيبازلا نبا لاقف

 ىلإ نيسملا جرخ ىتح ةكم ريبزلا نبا يقبو ةيورتلا موي جرخ نينحلا نإ م

 لقانتو ةيمأ ی ىلع ساناا ضرحب لعحو < يرفاعملا ندد زا لئنيحف ٤ قارغلا

 : ريبزلا نبا لاقف < هيلع دجوف كلذ ديزي غلبو « همعش ءارظأو ديزي ةعاط نب

 تارن ن ےک نب. ا شيول لیبل یار الز ا

 ا ىلع دل ليان يزل مك ياو اي ٠ةيمأ نإ

 هنا: هلا لاق < ةءءاجا شنت! هج زي یخ ةه اده لقأال: لاقف ديزي

 زط لجر ريبزلا نبا نوف عفدنا ام كنع رشلا عفدا نينمولا ريمأ اي : ةيواعم
 ا هيلإ ريصي ام رظنت ىتح هنم اهلبقاو كنيع نع رك ًادبأ اذهب ميطي الو جوجل

 هللا دبع عداف : لاق « ابحعل كلذ يف نإ : لاق ديزي بضغف < لضفا كلذ نواف

 : هللا دبع لاقف < املوق هل E نبا ادق لوقتو ناوقأ اع ل فزع نیا

 ةنيدملا نع ديلولا لزعو < كالذ. لبقي ارا ىبأف < قف و ىلل 31 باغ

 ل للاب 2 نينمو ولا نيم نا هيلإ لسراو صاعلا نب ديعس نب ورم اهالوو

 « ىبأفر يزل ن ع كلذ اوضرعف ةعماج يف هب اون يكف ريبزلا نبا نم لبقي

 ةعماجب ريبزلا 5 ىلإ يرعش الا هاضع نب هللا دبعو ريم نب نيصحلا ديزي ثعبف



 ا رک اسع نبا خيرات

 امهعم ناورم هيلإ ثعبف ةنيدملاب | رف « ايف هب قوب نأ الإ هنم لبقي ال هلل هل مسقي

 ا افادكم هلع اعف کیر الا ای نر مو تلد کا یک ةئلاكدلع

 امظفحو كرم أب ةبانع كيلإ ينلسرأ يلأ نإ : زيزعلا دبع هل لاقو < هتلاسرو ديزي نيم

 سبلتو « بهذ وأ ةضف ةعماج كيلع لمجي ااف نينم'وملا ريمأ ني ررباف < كتمرهل

 هيز ناورم لإ نيبزلا ن ا عمسي نأ الإ ودبت الف رب اهلع

 رفكيلف « ًادبأ هلمفأ ال ينراف اذه اما « كيأرو كتيانع تفرع دق : لوقيو ا

 تضرع دقو < كتيب ذئاع نإ مبللا : ريبزلا نبا لاقو < عدي وأ هني نع ديزي

 ذئموي نق < تمرح ام ينم اولحتسيو يب اولخي نأ الإ اوب باق ةعاطلاو عمسلا مههلع

 ىلإ ديزي بكف« دحأ هل ضرعي الو اک اقان املا ی

 ب هللا فبل سانلا ىدعأ نم ةر لا اذه هياإ هجوي نأ ديعس نب و

 ةورع ةياور يفو ٠ هب هللا دبع رفظف هيلإ هبجوف رع هوخأ : هل ليقف 2 ريبزلا

 كيلإ تاسو ادق ينا ريب زا نبا لركن نأ. فراورم نب نيزغلا دبعو

 دبع لاق < كلذ يف ينبتاتل تفلحو < بهذ نم ديقو ةضف نم ةلساسو ةعماجي

 لغمتيل غ« هل اضرعتف ديزي لسر هتفلب اذإ : لاقو يخأو انأ يلأ ينلسرأف : زيزعلا
 َ : 0 دخ

 للذتم يرعال لاق» اهينفو ةرصنب زيزعلل تسيلف اهذخف
 لزغم لذع ناريجلا ين كلذو . ٠ ةطخ كوماس موقلا نإ رماعأ

 لبقأو :نيدأ :ولدلاب هل: لاقي ٠ ١ كتمان موقلل كيك ةقاذإكارأ ے2

 دقن اوزم يبا .: لاق يع الف: < تاعقف ايتفك ا٠: نحأ يل لاق ”لسؤلا ر هتي. الف

 2 قا تقع

 زمثعلاو ءابصقلا أ تحوانت اذإا ٠ ٠ اهرساكم مه ةعبت نل ينإ

 رجلا غضاملا سرا نیلا يخ - هلال قالا يعل ..نيلأ الف

 رعأو و« ديزيل الماع ناكو« ةكمب ةالصلا نع دلاخ نب ثراملا ى مث ريب ؤلا نبا نإ م

 1 عطقي ال ناک < مهب يلعب ناكف سانلاب يلصي نأ نحرلا دبع نإ بعدم

 ناكف « ةيمأ نب ناوفص نب هللا دبعو ةبيش نب ريبجو بعصمو ةمرخم نب روسملا تود
 د هنم يشب دبتسي ال مب E نا مرو هلک هرمأ ف مرواشي

 نب ناهتع ىلو ديزي. نإ م < مهب جحي جحيو عمجلاو تاولصلا مهب يلصيو



 ع ¥

 شج يف يرما ة ةقع نب مط TE ا هوجر ا ةنيدملا لهأ هلي و نان

 وو ىلإ راس كلذ نم غرف اذإف < ةنيدملا لهأ لاتقب هرعأو ماشاا ا
 ثيعو سو هيلع اا ها لوسر كالا اياقب دئموي هنم برف ةنيدملا اسم

 هجوت اهنم غرف الف < ةرجملا ةعقو ةعقاولا هذه تيمسف:« لتقلا يف فما 8

 : لأ لاقف يدنكلا ريف نب نيصح فلختساو تام قيرطلا ضعب يفاك الف < ةكتم وحن
 ىف « فاطقلا غ فاقثلاب الإ مهلماعت الو شيرق عئادخ رذحا زاجل | :ةعذؤب نياناي
 يف طاطسف ريب زلا نبا برف « امايأ ريبزلا نبا e کشا دروتا وشنط
 ندتكيو « عئاجلا نمعطيو« مهتنواديو يح 6 ءان هيف ناكف دحنملا
 امنأك دسأ طاطسفلا كلذ نم انيلع جرخي لازيام : قيل لاما نورا نما
 ليللا نج الف < انأ : ماشلا لهأ نم لجر لاق 9 هينيفكلي نف هنب رع نما جرخي
 ةبعكلاو ًاران < بهتلاف طاطسفلا نمط م هسرف برض ع هحمر فرط يف ةعمش عضو
 جت ةبمكلا ىلع ببللاب حي رلا تراطف « ةربملا اهالعأ ينو سفانطلاب ةرزؤم ذئموي
 انيصح نإ غ < ليعامسإ هب يدف يذلا شيكلا انرق ذئموي اهيف قرتحاو <« تقرتحا

 كلا نب تروازم اعداديزي تام الو ٠ هشج تتشتو ابرهف ديزي توم هغلب
 كاحضلا ريب زلا نبا هيلإ هحوف « نيطسلفو ندرألا لهأو صح لهأ هباجأف هسفنل

 فال: ةت [قانتموإ لاو هو« طهار ج رب اوقتلاف فلأ ةئام يف يربنلا سق نبا

 لع لمحا: هل ىلولل:ناورم لاقف < ماشلا لهأ نم 'مهعابتأو' مييلاومو .ةيمأ ينب نم

 جدازكمب نيب نما لاف ف نع اکی الوات فيك لاقف : تكش نيفرطلا يأ

 رانبدلا ديبع م اغإ < مه نأ كنوفكبب « الح نإ < كل مأ ال ماعلا < رجأتسمو
 كلذ ينو « شيلا ادلب ساق نب كاشلا ل قو زف 3 لمحف « مردلاو

 : غانا وز لات

 ايئانتم نيب اعدتص ناوزا طظهار ةعيقو تقبأ دقل يزعل

 ايدامت الإ دادزت ال برملا ىرأ ٠٠ يتإإ كلابأ ال يسالس ينيبأ

Eايها نئوفنلا تازا قلتو ای رلا نمد  

 اغ ءااولاقو مہک ءاوعألا : لهأو ريبالا نبا تتأ دق جراولا نأ ةياور ينو
 جحي وهو ةكمم كلذ. ىلع لز ف“ هلل الإ مکحال هرانش ناكو « هللا تب
 علب الو 6 ف TT نيتسو نيتنثا ة هنس و ا قيس: را سانلاب



 ۳ ا اسع نبا خي راث

 ةبقع نا مهبل لسزأ اهنع هت لهأو هلءاع مبجارخإ و ةئيدلا لهآ ا كيا

 هغلب نأ يي ءاخف ريب ذلا نبا ىلإ ريم نب نيصح هجو م < مهب عقدأف يرمل
 ريمأ يعسو ةفالخلاب هل سانلا عيابف هسفن ىلإ ذئموي ريبزلا اعدف « ديزي ةافوب ربما
 لامغلا ىلوو < هوك ر تو جراوملا هتقرافف هيلع ناك يذلا راعشلا كرتو < نينمؤملا

 ا اند ككل _.ةزدغللا لأ ابو الال عيابق ةنيدملا ريبزلا نب بعصم ىلوف

 ماشلا لهأ نم ةفئاظ الخ ام اهلك دالبلا هل تقسوتساو < ماشلا لهأ ةماعو ناسارخو

 : يبالكلا رفز لوقي ريبزلا نبا ينو ٠ هيب لهأو ناورم اهب ناک
 لتقف ر رار لاذ ن باما حیف هدي د لدم ناو لاج اا قطا فأ

 لجحم رغأ موي نكي الو ٠ هنولتقت ال هللا تيبو ميذك

 لجرتنيحسمشلاءوضكضيمو ٠٠ اننيب ةيفرشملل تركي الو
 در مولبو هحدمب يرسجلا ةاظرأ نب نمحرلا دبع لاقو

 باعا مظع ذإ نادلاءوي تدلاجو ٠.١ مرت مل يراوملا نبا لشم تنك ولف

 برضلا هركذإإ رادلا موي براضو هنود نعاط هللا ديع نكلو

 : ياذا ققعلا وذ لاقو

 انغيف عاطإ نأ نيصخل تأ ةدقوك لا ىدل رك اشو

 بأ هللا دهنع یعأ كي لو هبلق لذلا لخدي ل ؛یرما دشم

 : ي ريما غرفم نبا لاقو

 (?)ريز هل بزأ ةدفاضف ٠ اهاح دق حطبألاب نكا

 رو الو موزي دس الف ا ١ هيديأ محلا لع حرطب ی
 سا اهتوسكا تناكو ٤ جابيدلا ةبمكلا اسك نم لوأ ريب زلا نبا ناكو

 بتكاو * مرملا لخاد نم امیر دجون ىتح اهبيطب ناكدقو < عاطنألاو

 ۳ « وهالإ هلإ ال يذلا كيلإ هللا دحأ ياف كيلع مالم: : قرطلا لهآ نم:لچر

 تادرعلاب م .ألا ميف فرعيو « اهب نوفرعي ةم الع ريا له الو د ةعاطلا له أال نراف دعب

 ا١ هيتأب قوسلا لثم مامرالا لثم نأ ملعاو < هللا ةعاطب لمعلاو ركمملا نع يهنااو

 را لعأ هاتأ ًارجاف ناک نإو 0G مریلا لهأ هان 2 راف ٤ هيف 5

 ةغل ريغ 4 منم دحاو لك 1 مالغ ةئام هل ناكو * كيلع مالسلاو ممروجفب

 هايد رمأ يف هيلإ ترافل اذإ تد وک هتغلب مهنم دحاو لک ملكي ناکف ¢ رخ الا



١١ 
 بن دن 5

 اذه تلق هترخأ رمأ يف هيلإ ترظن اذإو < نيع ةفرط هللا دري مل لجر اذه تلق
 كمل نمهسأر لع تنأر : ىجشلا وبأ لاقو ٠٠ نيغ ةفرط ايندلا دري مل لجد
 دبعو ىلعي يأ قيرط نم ظفاملا جرخأو يلام سأر:ناكل يل. ناكولام
 : لوقيو ريب زلا نبا لخبي سابع نبا تعم : لاق رواسم نب هللا دبع نع قازرلا
 < يواط هراجو تبدي يذلا نمأوملا سيل : ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر.لاق
 اذهب بيطللا هاورو < هبنج ىلإ عئاج هراجو عبشي يذلا نمكرملا سيل : لاق وأ
 هللا دبع نأ ىزبأ نبا: نع دمحأ ماموالا قي رط نم ظفاحلا ج رخأو * ظفالا

 كل ليف < كل اهتددعأ دق بئاجن يدنع نإ : رصح موي ناذثعل لاق ريبزلا نبا

 لوسر تعمم ينإ ال : لاق 2 كيتأب نأ دارأ نم كيتأيف ةكسم ىلإ .لوحتت نأ
 هيلع هللا دبع دعنا شي رق نم شبك ةكمب دحلي. : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 نب هللا دبع وأ هايإ الإ كارأ الو رخآآ قيرط نم داز < سانلا رازوأ فصن

 لاقي شرق نم لجر ةكمب دحلي : ظفلب ورع نب هللا دبع نع هاورو ٠ رمت
 لوحتف « هنوك أ ال هللاوف : هللا دبع لاقف « ملاعلا باذع فطن هيلع « هللا دبع هل
 نبا أ رمع نبا نإ : ظفلب دمحأ مامرالا قيرط نم هاورو * فئاطلا ىلإ
 هللا لوسر تعمس ينواف < هللا مرح يف دال رالاو كايإ ريبزلا نبا اي : لاقف ريبزلا

 بو ر5 نزار و نشا نقلي هزجر ديف دينا لرو لس ومالا هى: لع
 : لاق هنأ يسرافلا ناملس نع ظفاحلا ىورو * هنكت ال رظناف< تحجرل نيلقثلا

 : لوقي ةيفنلا نبا ناكو ٠ ريبزلا ل 1 نم لجر دي ىلع تببلا اذه نقرحيل
 الإ اهنم جرخي ال ريبزلا نبا نأ ينتملع امن ملعأ تنك يفأ ملتا كنإ مبللا

 دار ردد راك ىئلسألاب ةر لاو قاوسأالا ين ةسأرب -كاطي "البق

 < ككل يف سانلا انانقو ءامدلا انكتفس اغإ : ريب زلا نبال ًالتاقم اعاش يلاولا نم
 ¥ هقزافف 2 كوعدن نحن انك ىتح ترظنتنا البف : لاق 2 ياوس نوغبت نق : هل لاقف

 وهو فيسلاب دتشي ناكو < فيسلا ريغض وهو هب ملكت ام لوأ ريبزلا نبا ناكو
 دحسملا يف ريبزاا نباو لتاقي جاححلا ناكو * مالغ هنأك نيعبسو ثالث نبا

 : : لوقي وهو مارحلا

 ااو وجا تافيادلا ةع فاد اع اكا نک

 : لوقيو دحسملا باوبأ ىلإ مدري ىتح هل نيلتاقملا ىلع لمحي ناكو



 رك اسع نبا خيرات

 : ]وون خف اکا قزق ناك

 مدلا رطقب :انمادقأ لع نكلو ٠ .٠ 'انمولكىدت باقعألالعانسلو
 E نإ ةدييملا لاقو 3 تفقلب الو هتوص دعتري الف یا ګر ناکو

 ًادیدش الذ هم راک نم هلذخ دقوا لق EE يعلسأالا

 نواعقت مالع ساللا ا جاححلا لعجو « جاححلا عم نوجرخي اولعحو

 هنمأو هللا مرح ينو هقاقيمو هللا دبع مكل نْمآ وهف انيلِإ جرخ نم 9 مكسشأ

 ىح نولستي شالا لعخ 4 مکئامد ف ةحاح انل الو « مكب خا 3 ةينبلا هذه برو

 نبا عبصأ ىتح فال ةرشع نم وحن ريبزلا نبا باحص نم جاجحلا ىلإ جرخ

 لخد ايكف 34 دحسملا باوب 1 نم 0 رشويجلا تاعج مث« 8 ع« امو ريب زلا

 تءاج ذإ لاحلا كلت ماحب e هدحو مييلع لمح باب نم موق
 :لوقيو تاكل هذبب لثمتي وهو ةتغرصف هسار ىلع تعقوف دحسملا تافرش نم ةفرش

 ينبدو يبسح الإ قس ۾ ES ا م

 يني تال مراصو

 مويلا ينارأ ام : لوقي جاجحلا هرصح ال ريب زلا نبا تعمس : لاق دعس نب لهس کو

 دقف < اهتلخدف يل جرف ۶ اسلا ن أك هذه ةلبللا يف تيأر دقلو < ةالونق. الإ

 ارح( مَلقْلاَو ن ) ايكسجم ذئموي حبصلا يف أرق دقلو « اهيف امو ةايلا تللم هللاو

 لبق هتئيبكدوحسلاو عوک را عيل هنإو e ىلإ لول هقيس نو « قرح

 مهللا « ةنس نوعبسو نانثا يل راص دقلذ « ةايخلا تلم دقل : لوقب ناک : كلذ

 نيدهاحملا باوث ينبثأف كودع كيف تدهاجو < ىئاقل تخاف كءاقل تکا يفإ

 ةمأ اي٠: لاقف همأ لع لخد هواذخ دق سانلا نأ ىأر الو ٠ * موبلا كلذ لتقف

 رثك أ عقدلا نم هدنع سيل نم الإ ئم قبي ملف يلهأو يدلو تح شانلا ينلذخ

 : همأ هل تلاقف 9 كيأر امن ايندلا نم تدرأ ام يتنوظعي موقلاو < ةعاس ربط نم
 هل ضماف وعدت هيلإو قح لع كنأ لف كا نإ « كسفنب ملعأ ين اي هللاو تنأ

 < ةيمأ يب نادلغ“ كب بمليف كتبقر نم نكي الو « كباحصأ هيلع لتق دقف

 لق نم تكلهأو كسفن تكلهأ « تنأ دبعلا سئبف ايندلا تدرأ امنإ ت كنك نإ

 هب تق يذلاو « بأر هللاو اذه : لاق ع ابسأر لبق اهتم كلذ عم الف ٠ كعم

 يناعد'امو'« اهيف ةايملا تيبحأ الو ءايندلا ىلإ تنكر ام اذه يتوب لإ اد
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 ةريصبو وق ينيتدزف كيار أ تدبحأ نكلو «< هلل بضغلا الإ جورا ىلإ

 يملس « يلع كعز د عشي ال 6 اذه يوب نم لوتقم ياف دمأ ای راف « يقريصب عم

 < اا لمع الو « ركسم نايتإ دمعتي مل كنبا نوف « هلل م
 يلام ن هع كالذ يغلي مو < دعاتاالو ماس ملظ دمعتي و 3 0 ردغي مو

 3 يفإ ! مهلا « يلر ءاضرإنم يدنع رث 1 يش نكي مو« ها ك لب هتيضرف

 هب اق فأ فرت هلرقا كلوا ير لع تنا يبغا يم كلذ لزا
 لٺ ء٤ يت تمدقت نإ تح كيف يار نأ وحي الوفا همأ هل تلاقف 2« یئ

 هللا كاز ج : لاق < كرمأ هيلإ ريدإ ام يلإ ر افنأ یتح ءا وح يسفن يفف 00

TIا ا  N IM 
 2 همأ تلاقف « جرخ م« قح ىلع تانق دقف لطاب ىلع لتق نف « ًادبأ كلذ
 ةنيدملا رجاوه يف أيظلاو تيحنلا كاذو « لبوطلا ليللا يف مايقلا كلذ لوط مرا
 4 تيفق ا هيف تيضرو <« كرم ال هيف ا 2 ي مهللا كا 1

 ا حو دزو انفك تدعأ دقا >“ نيربادلا باوث هللا دبع يف ينيثأف

 يراوجلا نحص e ل اه يراوج

 ناورم نب كلملا دبع ىلإ هب لسرأو هسأر زحف جاحملا أف 0 هتلمحيل هيلع نابقأو

 م6 اهيداوأ نآرمعتج نيبو ينيب لوي ريبملا هللا لتاق : ءاهمأ تلاقف “ هتفج بلصو

 اهنيع نمر ة5 امو اليوط هل تعدف بولصم وهو هيلع تفقو چ اهتباد تيكر

 < ةلتق مرك أ لعو < ىتح ىلع تادق دقف لطاب ىلع لتق نم : تلاق مث < ةرطق

 ايف ريبكتلا رمت نبا غمس هنع هللا يضر لتق الو * دعبت الف كفيسب () عفت
 ريك نم ريخ وه نم هتدالو نيح ربك دقل. : لاقف < كثروحملا ىلإ دجسم نيب
 لاف هناا ف جاجحلا لبقأ بولصم وهو هيلع أ تفقو اف * لة اع

 قملا هللا رصن ؟ تيأر ب لاف اهبلع ف: ی ليقاف اے راج ڈا
 : لو )00( هيلاو اوف #3 كنإو 0 قل لك لطابلا 0 6 تلاق ء٤ ا

 قلن ملظب داحلإب ديف درب "نمو : ىلاعت هللا لاقو تببلا اذه يف لا كنبا نإ

 0 اچ طق « مالا تاذعلا كلذ ا قاذ ا دقو ( ره أ باع نم

 هللا ىلص هللا لوسر هب رسو « مالسإالا يف دلو دولوم لو 1 ناک دک

 1 تنأ تحرف دقو « هب احرف دلا ترا قوب نوملسملا ربكف « هديب 0



 t۷ رك اسف نا خب را

 : غم نآكو 2 لئيم ف هين حرف ناک نف < لدم او

 نأ ضغبي © هللا مرط (ًمظعف « هللا باتكتب اماوق اماوص « نيدلاؤلاب ارب كلذ
 نم ج ر خیس : : لوقي ةة ملسو هيلع 8 هللا لوسر ىلع دهشأ < هللا 5

 جاححملا زسكتافا < تنأ وهو « زيبماوهو لوألا نم رش اهتم رخ الا ناباذك فتق

 a هتبطاخم يف همولي اک 00 نب كاللا دبع كلذ غلبو <“ كليفر

 00 تلاق جااجحلا هيلص الو : اولاق ٠ ۶ حلاصلا لجزلا' ةنبالو كلام : لاقو

 !ثاسرأف < اهيلإ ينقبسف ةبشلا هذه ىلإ كنباو ااا : لاقف 9 هعبلص م

 0 اوهعزف < عنص اب هربخي كاملا دبع ىلإ تا اء نأ ين هنذأتست

 اهل نذأف 9: هتراوف همأ نيبو هنيب:تيلخ الأ : لوقيؤ هعنص يف همولي هيلإ بتك كاملا

 حير ناکف هينج ىلإ ةثيم ةفيج اولعج بلص الو < نوححلا ة ةربقم يف هتراوف جاححلا

 هلتق يف بيسلا م لماعو هنع هللا يضر اهتحئار ىلع بلغب هنم حوفي يذلا كىملا

 يضرف ةنس ةئأو نم ار تیفاع ؟تقو EEE لوب ما تثيفوتو' ©: قختسو امن

 ةعامح نع هلتقم ةصق دعس نبا ىورو * ' اهنبا نعو قندصلا اأ نعو اهنغ هللا

 ريبزلا نإ بعصم ناو رم نب تال لادبع لعق امل: اولاقضعب ٹی دح يف ميضعب تيدحخ لخد

 ىح لبقأف ماشلا لهأ دنج نم نيفلأ يف ةكمب ريبزلا نب هللا دبع ىلإ جاجحلا تعب

 مزههف نوفيطي اتعب زيبزلا نبا ثعببو ةفرع ىلإ ثوعبلا ثعبي ناكف « فئاطلا لزن

 كاملا ذيع ىلإ جاجملا بتكف « فئاطلا يلإ جاجا ليخ عجرتو « ريب زلا نبا ليخ

 كالذ ىلإ كاملا دبع ةباجأف 6< لاجرب هدم نو ريب زلا نبا ةرصاحمو مرحلا لوخد يف

 غافلا ةن مو ا يف جاححلاب قحلب نأ هرمای ورم نب قراط لإ بيكو

 نس سانلاب چحو 2< ريبزلا نبا رصحو فئاطلا 3 جاححلا ىلإ لصوالف « هب قحلف

 الزنف جملا نم اغرف نيح قراطو جاجحلا ردص مث < روصح ريبزلا نباو نيغبشو نيتنئا
 افاطف ريبزلا نبا لعق نأ ىلإ بيطلا الو * الا ابرقي لو تيبلاب افوطي ملو «نوميم ركب
 < ةروكاذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ لاله ةليل ريبزلا نبا رصحو ٤ رج احذؤ تببلاب

 < مالا لعأل مهءدقف قيرازملاب نومري ةشبلا ضرأ نم ناشيج ريب زلا نبا ىلع مدقو

 ىلتق ماشلا لها نم اولتقف ٤ ناذإ يالا قارزم مه 5 الف مهقيرازع نوهري اولعحف

 باحضأ مدقي ريبزلانبا ناكو « اوفشكناف ةدحاو ةلمحماشلا لهأ مهيلع لمحت ري

 رصع لهأ نم موق هعم ناكو ٤ مهحايص هزفتسي ام وه مدقيو فويسااب .ةياكتلا

a۲ م 1 Y 



 نيل $۸

 غلبف © هنم اوأربتف ناهع اوركاذ یتح جراوخ اوناكو < ًاریثک ًالاتق هعماواتاقث ٠
 « دنع اوفرصناف « نافع باب الإ سانلا نيبو ينيب ام : لاقو < مرك انف ريبذلا نبإ

 هج و لک نم لاتقلاب مهيلع أو <« يرلا ثحأ اهب يري قينجنملا جاجحلا بصنو

 مهباصأو ريبزلا نبا ا دهح یتح ٤ راصحلا دشأ مرصحو ةريملا مهنع سيحو

 « ةحلسم هنم فاخي عضوم لكل عضو دق ريب زا نبا ناكو < ةديدش ةعاحم

 نوغولبم كلذ ىلع مهو « هناا ند كالا لدا اع فوطي ةراكك لام تزف

 اوناكو < فعضلا نم هب ال حالسلا لمحي الو نتاقب لجرلا ردقي اه« عوجلا نم

 ام كري قينجنملا نم ةراجحلا تلعجو < مهمعطتف ابنه نوبرشيف مؤءزب نوئيعتسي

 رمتف سيق يأ نم قيدحنملاب ىريو « ءاتشلا بونج مناك اهيف رث'وت ىتح ةبغكلا
 يومت ةراجحلاو ؟ ينننت ام ةمئاق ةرحش هناك ماقملا دنع ىلعي ريب زا نباو ةراججلا

 * العر الو امل حبت الو یتا مم يبصت قو كر تط رخل انکو الم حالم
 مويلا مرثأ یری Par ةعاطلاب مما مهبطخو موي ماشلا لأ جاححلا رسجو

 نبا مأ اا كلذ ثعمسو <« جرفو لجز مهو ااف ترت دق رمألا نأو

 يي“ بيصع موي مويا اذه نإ 3 نالا حما اه رظناذ بهذا : امل ىلوملات تاق را ولا

 اوذخأ دق ماشلا لهأ تت اهل لاقف لبقأ 1 اهالوم بهذف « ةنيب ىلع ينا ضبا

 هفيسب رطخي نينمؤملا ريمأ جر < نوجملا ىلإ باوب الا نم مو 4 دجسملا باوبأب

 : لوقي وهو

 رک فرعي مهضعب ذإ 2 ربصأ يوي فرعأ اذإ ينإ
 ىلإ عجر مث لتقلا ميف رثك أو < مههوجو ىلع اوعقوف اهتم اوكارت ةعفد مهعفدف

 هزلذخ : همأ تلاق < ليلق رفنو .هتبب لهأ.هغم : لاق 2 هعم تبار نم :.تلاق 6 هعضوم

 : : لوقتو وعدتو يلصت تماق مث > مباسحأال الو ميدل اورظنب 5 ايلا ا وأو

 دقو < ىصعت نأ هيلإ TETER لا دبع نإ مهلا
 ملا « هبي الف ملا > كباوث ا هسفن ةحتبم لذبو “لء ادعا كيف دهاج

 ةي زت لر ال مهللا < رجاوملا كلت يف أمظلاو بيحنلاو دوجسلا كلذ محرا

 دبع ءاج مل“ نالا ادي كتبك د مهلا هيب ملع ا تاو ىلع يذلا نکو

 افابقف اهدي لوانتف اند مث اهيلع ملف رفغملاو عردلا هيلعو هم ىلع لخدف هللا
 اعدوم تئج معن : اه لاقف < رانلا نم الإ دعبت الف عادو اذه : تلاقف « اهعدوو



 t1۹ رګ اسع نبا خيرات

E ~7, Oi 
 ثلتق نإ لإ همأ اي يملعاو « يب ري ايندلا نم موي رخآ اذه ىرال يلإ « كل

 الو كئريصب ىلع ضماف تقدص : تلاق « يل عنص ام يرضي ال محل انا ااف

 عردلا تس اهقناعف اهتم اندف «!كعدوأ ىنم نداف < كنم ليقع دا نبا نكد

 6 كنم.دغأل الإ عردلا تسيل ام : لاق« دیرت ام ديري نم عينص اذه ام : تلاقف

 ةبجو هصيق لفسا دشو هك جردأغ امعزتف « ىنفلاخي لب ي دشي ال هنإف + كلاق

 : اف ت رشم تبا سيلا: لرو هز غلا يف ايلفسأ لخؤأو کیلا تح وخ
 لجزلا اذه :نإ : همأل لاق ريبزلا نبا نأ دعس نبال ةياور ينو ٠ كدبع لع يه لب

 < مياشتو ميلن اتلان دقو < ماشلا لهأ نم املأ نيعبرأ يف انيلع لزن جاجحلا ينعي
 3 5 عا : > 5

 <« تئش ثيح يهذاف ضر الا يف برها نا نيب : ثالث نيب ينريخي ىلإ. لسرا دقو

 لئاقأ نأ نيبو « ًاديدح ًارقوم ماشلا ىلإ ىب ثعبيف هدب يف يدي عضأ نأ' نيبو

 ىلص يبنلا تعم ينإف ابرك تمو اًيرك شع ينب يأ :هل تلاقف < لتقأ ىتح
 يهو هتدلاو دنع نم فرضنا مث 3 اذ و ًاريبم فيقث نم نإ : لوقب ملسو هيلع هللا

. 
 :,لاقق نيكبلا هرذجف لجر.ءءاجو ؟ ريبزلا كوبأ سلا ربصت : لوقت

 ينورغي مل وأ (مئان. نك أ مام اورثك نإو ابصغ يبلس اوذخأي نإ

 لاقف « (2) لرملا لمرب تلزنف كلجاور تبك رول : مزح نب ورت نب ةرامح هل لاقو

 لاق جاجحلا نأ هغلبو * مالسرالا يف انأ خيشلا سئبل 8 مرحب يلتقلا تلعف امن : هل

 دعب انرذعا بزه ,نإاف ريب زا نبا بره نأ كاخأل ينا هاو :هباخصألأ موي

 : لاقو كحاضتف هلوق ريبزلا نبا غلف 2 انتفيلخ

 : مهل لاقف ةئامثالث نم وحن هعمو جرخ ريبزلا نبا نإ مث « هلبق هوبأو نطاوملا يف

 رارف هنإ < هسفنب هنظ يب: نظ هللاو هنإ

 دق باوب الا تناك و < .سانلا هنع نجنتف «.هروظ ىمح دحأ نولوقي ال ينع اورخأتسا
01 . 0 

 لهل .ناك و « دلب لهأو لاجرو دئاق باب لك ىلع مقأو « ماشلا لهأ نم تنحش

 ندر الا. لج الو ةة تب باب ىشمد له ال6 ةيمكلا تاب هجاون يذلا بابلا نم

 ناكو « مهس يتب باب , نيرسنق .لهاالو « ميج ينب باب نيطسلف له الو < افصلا باب
 لمحي ةرم ريبزلا نبا ناكف ٤ ةورملا ىلإ حطب الا ةيحان يف اعم قراطو جاجحلا

 هيلع مدقت ام ةسمحأ يف دسأ هن اكلو « ةيناثلا ةيحانلا يف ةرهو ةيحانلا هذه يف

 : لوقي وهو لاجرلا

 ناچ لعاب تزول تاتو ا یا اترا كباحضا| نتك دق



(fiع  

 (9) قانعلا هنإ يب اربص قاب رش هلإ قاقع اربسص
 : لوقشي ميجرخأ اذإ اذإ | ناك

 امار یاو ااو اطا رب ت الدرا

 ٠ هتيفك" ًادحاو ينرق ناک ول < لاجر هل ناكل ف هما ليو ناوفض ابأ يدي م
 ريبزلا نب هللا دبع ث|رأ ىوريو * فاو هللاو يأ : ناوفص نبا لاق

 ریال هبجو نكي اک هفيس oz نکیل : لوقيو مهظعب ريبزلا لآ ص لبقأ

 ليعرلا يف الإ طق اًقحز تيقل ام رانا ا اللا هسفن نع عفديف هفيس

 مع لخد ذإ كلذك م انييو < ءآودلا ملا نأ الإ طق عرج تملأ امو« لوألا

 لتجاء يع رع وهو اال وه نم : لاقف دوسأ ميهيف جم ينب باب نم رف

 : دوس الا هل لاقف ٤ هاجر نطأ ىتح هفيسب هبرضف دوسلا هيقل نم لوأف ناببش هعمو
 نم مهجرخأ غ 9 ةيناز ءاعسأ < ماحنبا اي سخا : ريبزلا نبا هل لاقف « ةينازلا نب اي خأ

 8 ءالوه نم :: لاقف مهس ينب باب نم اولخد دق موقب اذإو < فرصناو دجنملا

 : لوقي وهو مهيلع لمحف «ندرألا لهأ : ليقف
 ليللا يتخ اهرابغ  ىلحتي ال لكلا لك ةراغب يل دهع ال

 وقتل یخ خن ر يت هنا نمل ناھ فاطر سلا نمأ يبلغ
 ةتيفكا 2 يرق ناكو : لوق

 هتباصأف ميهلع لمخف .هريغو رج الاب يمري نم هناوعأ نم دجسملا رهظ لع ناكو

 : لوقي وهو اما فقوف < هسأر تقاف ىتح هقرفم يف ةرجآ

 امدلا- رظقت: انباقغأ لع نكلو ٠ .انمولكى دت :باقعألا ىلع اتسلو

 ريس مث < يمصحيو .هبر يمحي دبملا : نالوقي امو هل نايلو. هيلع بك أف عقو مث
 ا ”ارتلالال كمر ةرلابسإ + دوال لك + هسأر زحف هيلا

 نأ لجرلاب حیبق هنوف « ههجو نوصي اک هفيس لجرلا نديلو « مكفويسب نوبرضت
 نم ًاربش ًادحاو اًيرضم ءىطخي الف برض اذإ هقمرأ تنكف « هفيس برضم ءيطخي

 ىدبأ ةبرض ماشلا لها نم الجر برض هتبأز دقلو < هوحن وأ فيسلا بابذ

 نكرلا | نيب ماق * ئاللا موي ناک الف < يراوحلا نبل انو اهذخ : لوقي وهو

 ماشلا العلا اب اناا حيصلا ج جاححلا لعجو < ًاديدش لاق ملت اقف ا

 اوامتشا دق لاقي يتح اًميمح ةدحاولا ةدشلا نودتشيف < {la ةعاط يف ا هللا



 ا رک اسع نبا خيرات

 نوركيو ركب مث ٤ ةبيش ينب باب مهب غلبو مهجرفي ىتح مهلع دتشېف « هيلع

 ااف نارو قرون اع ريو ا یک زارع, كلذ لاک نارا و لغ

 < مايقلا ىلع ردقي لف ضهتنا مث هبجول عقو مث ةعاس شعتراف هذقوف هافق يف عقوف
 رسي الا هقفرم ىلع اًمكعم ناكو ماشلا لحأ نم لجر هيلع دشف سانلا هردتباو

 ىح هيلع 512 عر ردو يللا نا رب

 تحاصف « هنم اند نم لك فیسلاب مذخي حورطمل هنإو لتاقب ناك دقلو « هوففد

 هئاوضرو هللا ةحر هواتقىتحهورثكف سانا هردتباف < .هانينءوملا ريمأ او : رادلا نم ةأرم|

 كتملعأ# ةلاونامأ كلل :هللا رفخي هل لاقف فولط توجو رع نيا رمو لع

 لص هللا لو تس: لزق كادلاو تدعم نقلوا“ محراا و ا

 علنا دقل : لاق مث > ايندلا يف هب ری ايقاف لوقي ملسو هيلع هللا

 لهأ نم الجر ىشرف رمت نبا هلاق ام جاجحلا غلبو ٠ ابلهأ رش يكذب شيرق
 نبا ىلإ ةفاك سانلا نيعأ اإ : جاجحلل لاق مث يماشلا رخأتف هلتقي نأ ماشلا

 : ليقو نینس عسل لق نأ ىل 1 | ريبزلا نبا ةيالو تن ايو ةنتف تناك هتلتق ولف رمت

 نيب « ريدقلاب الو لب وطلاب يلا اقف مدآ ريب رلانبا ناک و « ًماأو نی رہشو نينس رشع

 ىلإ همأ هنلح بالا نم لزنأ الل هنأ كرابملا نبا ىورو * دوجنسلا رثأ هينيع

 تديز مث « ملسو هيلع هللا ىلع يبنلا جوز يبيح تنب ةيفص راد يف هتنفدو ةنيدملا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبا عم دجسما يف نوفدم ريبزلا نباف « دجسملا يف رادلا كلن

 اوناكر يبزلا نبا لعق امل : رانيد نب كلام لاو < مهنع هللا يضر رمعو ركب يبأو

 : لوقي الئاق ةليل لك نوعمسي
 دملا مدق امو يله اوكشوأ دقف ۰ کاب ناكنم مالسرالا ىلع كبيل

 دععولاب نقوي ناک نم اهله دقو اهريخ نبأ ايدلا تازادأو

 : هيئري حرس يأ نب هللا دبع لاقو « ًادخأ نودي الف نورظنب اوناكف
 ( لغو رع و د ٠ مح زها تاک نو بعل
 لحر لحم ريخ نيداحللو ا تن نإ برملا عاحش

 لبس ريغ اةبرطا اوشننعا ءاذإ ٠ هتم لاطبألا: زكي اذآ نمو

 ادصا انش لث مارس .نم اولقو

 EE أ نبا لاقو



 فز

 انرايخ ريخ نإ ال مأ قطأأ

 انب رئاشعلا نابوذ هادا

E LÎ 

 اإ فرعي اعدج هب تولع

 لعق الك هللا : ءازج ال واف

 ىف يريح لماع هل

 بيده

 لقب ةادعلا يديأ ىلع عيرص
lA 5(9) لقص عدجس  

 لخلختي الضر الاب هلصا اسر

 (?)لمأتب الف ىنخي يذلا نابي
 لثوم هلو عيدوأو شاعل

 (۲)لًاجافرعسانلا ي دادو البق

 2 احا ی و ر تابش تركنا من اقف

 ا اناا نإ الأ

 اهشيدو آب ايندلل سيل ناو
 اإ انيكب .اينالاو نيدللف

 ل دعب نم ناد الا اف

 وا عا نرم ماع 0 يف

 ةت ينلا يراوح نبا ىلع
 : يملسلا مثيلا نب سق لاقو

 امل هاخأو اعدم اندقف

 مال اا نیا اکو

 انعزف نإو بانجلا نمأ اذإ

 انامر نه ةوادعلاب :يرتو

 أو أ فلو و

 ىم تاف ام لع اف ايو

 0 ماشلا لحأل حبصأ 1و

 ءانغ١ الو دعب ادقفو الف

 نيب نيب كلذ نيب نكلو

 ةجاح سانلايف تيقبأ ام كرمعل

 هتبجأف بعصم يناعد ةادغ

 هقيسو ىلا يراوح كوبا

 عجأ دک دق ا دعبو

 (3عرفأ عرفلارفاو مح وناكدقل

 عزي يلخا كل ايندلاو نيدلا لع

 عدجي فن الاف هللادبع دعب نمو

 عتميو يطعي هللا نإ هللا نم a Ê نا للاكل

 الوحلا امهواعم اتع تفت
 الويذلا .اهسلاحم يف بحسن
 اليلشلا انعجاو ليما انبكر

 اليقث طو اهب مهطونو
 اليلذ اممدعب تحبصا دقل

 الينق لثقلا يف تحبصأ الأ

 الوحنذلا ناورم نبا يفرك ذب
 اليج ًابح الو اَنذِإ الو

 اليبسلا ٹاور نبا لض دقل

 ااو هللا دبع 18 يلهذلا رمعم نب ورم لاقو

 افيد تم ىوملا سوبل تنك الو
 ايحرمو و ةلهأ هل تلقو

 ابأرانريخ نم هللا دمحم تنأف



 1 رك اسع نبا خيرات

 هئايغب ىدعبلا كوخأ كاذو

 بعصمل هجو نيبجو اذ كأ مو

 رثؤم ريغ هتحصان ًاءرعا تنكاو

 بعصم نيع هب ىذقت امم هيلإ
 امس تاثداحلا هتمر نأ ىلإ

 تمص ىدوأ رهدلا اذهكي نإف

 ةعرج توما نم ساح*ى رءا لكف

 : اهينري ىمودنلا فوحش» نب ديوس لاقو

 بعدنملا لذاعلا اذهل لق الأ
 انتنإ تيبلا ذئاع هيخأ دعبو
 اهؤاعر اهنع باغ ءآشك ائرضف

 هبانب ىتخأ ىهدلا اذه كي نواف

 انريصم نومري ماشلا لهأ حبصأو

 اهيلع تبيحام كابل يفإف

 انكم يح ايندلاو نيدلا کرا

 ةصعنيدلا يذل اناك امه ام اھ

 ةمحرو ةالص ينم امهدازف

 ةلرو نزح نيرصملا لخد دقف

 0 ىارهأ تنك نع تادبو

 ةقرفو  نوكسلاو مغو كعو

 كالاه يريبزلا نبا اذه نولوقي

 ابوثم ءاعد انوعدي ةكمب

 ابصذإناورمنب ال هجو و ضي رم

 ابرقتم الو -ناورم نبا هيلع
 ابعصم هللا "يف تحضان ينكلو

 ار داوا اک

 ايحلم ًاواش هللا دنع حصأو

 اتو هدهج اهنع داح نإو

 بعصم دعب نمل يللا اذه لواطت

 بعوم نينارعلل عدجب انيمر

 باوذال مالظلا حنج هنن

 بلخمب بان دعب هيلع ىغاو

 ببص ةوادعل اهورب لبنب

 یوم تسلا ءان نامو

 برغم ءاقذع سم الاب اهب توه
 باطل ءاقب نم اذه دعب لېف

 (2) بحنتب مئاد ىلكن ةرحو

 باا ویک المال لذو

 بصحيو عالک يذ يح رشاعم

 كلا االخا اساس الا ةة
 و

 ٍثهذم لک هاوانبأ تبهذ دقو

 ّ ىشع الا نب لضاالا نبا لاقيو <. ملس ني. ريب الاب ¥ ع % يدسألا ىثع ألا نب سالا نبا لاقي و, ملس نب زيب كلا نب: اذ هللا دبع

 ديزني هثباو ةنواعم حدتماو قشمد مدق ةفوكلا لها نم فورعم رعاش

 رعاش مجرتملا ناكو ٠ ءابلا رك و ٠ يازلا حقفب ريبزلا هدلاوو < ديزي نب ةيواعمو
1 50 . ٤ 

 ادحاو اهلع#ي اهني زيي مل ن٤8 ريب زلا نب هللا دبع عم رابخا هلو « ةفوكلا لها

 لئاقلا وهو :

 لغفلا هدسفي لوقلا ندح نكلو اونسحأف اولاق داوعألا اوبك ر اذإ



trtبدع  

 يمس هبو أبا ةأنح وه :.ديرد نبا لاقو < يشاودلا .ءاهمأ نم ريبزاا نإ : لاقي
 :دشلأو ريبزلا

 اريبزلا ريبزلا لأ نم اوقاف ريبزلا ل 1 سانلا, برج دقو

 : ليقع نب ملسم دايز نب هللا ديبع لتق ام. .مجرتملا لاقو
 ليثق وهو قوسلا يف فاح ىلإ يرظنافتوملاامنيردت ا
 لیس لك لاس .دق مد حضنو هجو فیدلا مثه دق ًادسج ئر

 ءيلاض نب ريمع لثقو < .ةروهشملا هتبطخ اهب بطخو ةفوكلا جاجحلا لخد الو
 : لاقو ههجو ىلع جرخف مييف ريبزلا نبا ناك و باهملا ثعب دقو < يججربلا

 ا اد یی الا یوا ةغقل ار اقم هللا ديعل ا

 اييغأ ل فطلاكرتيىتسرعدلاىدم  هفيس دمغب جاححلا ىرأنإ اف
 ابلهلا ذذزت نإ امأو ايم الخ نارات ام
 يشأ جلفلا نم يلوح كيوكر اتم كوان فسخ اتطخ ام
 ابرقأ ي موأ قولا ناكماهار  هنودناسارختناك ذقو يب 50

 ةقان هللا نعل : هل لاقف همرحف احس« ماوعلا نب ريبزلا نإ هللا دبع مجرتملا ىتأو
 جرخ ۾ ٤ایک ارو معن يعي.« اک ارو نإ: ريبزلا نبا هل لاقف « كيلإ يلح

 5 يع و

 دالبلا يف ةيمأ الو :ندعب بيخ يلأ دنع تاجاحلاىرأ
 ا دک وا ا

 وس ف 3 ب يباكر و

Eد نم  

 ع ن لاما

0 5 

 ىلإ رع تاذ عطقا نيح يلامو

 5 ملع و ة ريبزلا نب هللا دبع اذه هرعش غلق
 مجرتملا لخدو < ريبزلا نبأ دج دس 0 نأ ةا ةلماكلا وك الا حنا

 3 لوقت يذلا دن بعدم هل لاقف قارعلاب ريبزلا نب بعدم ىلع 1

 اھ بو. انانللا د كف ايتم اناقه دج وشلل ةرغ نأ حارا
 اهدوقي اهيف ليريج ةموسم اشد ناينع نيد ملأ نونا

 نم جرخف < هترئاج مظعأو هنع افعف « كب هللا عتمأ معن : لاق م مجرتملا عزف
 : لوقي وهو هدنع



 4 رك اسع نبا خيران

 اناج سيل نمو يناجلا هب شيفي ٠١ هلضف نإ ابصم انعاهللا ىزج
 ايسان تسل ام ناسحإ نم كيلوبو همارتجا ميظعلا بنذلا نع وفعيو

 ف لتق دعب نايبظ نب هللا ديبع مالك عمسف كلذ دعب هرصب فك" مجرتلا نإ م
 : هل لاق هقحل الف« هينكر دأ : لاقف < بعصمل تاق اذه : لاقف هدئاق هنع لأسف

 بمعصم يراوم لا نباسأر كفيسشب تعرفت نيب .تلش رطم اب
 بيع رات يفالإ تشع الو .٠ هدعب ريخلاب  كافك_ ترفظ الو
 بوصتملا ضراعلا 8 ناخلت هليضفب هادف کیف تلت

 نربكتملا لفحجلا يف ادبام اذإ ٠ هيجو ةروص ردببلا ءوضكرغأ
 مجرقلا هل لاق ۶ ةبوت نم لبق < انجن الو هدمب نم انحلفأ ام هللاو من : لاقف
 : لجر لاق : نيريس نبا لاق ٠ لذعلا فيسلا قبس

 هلئالج کیت نائع. ىلع تكرت .٠ يتيلو تدكو .لعفأ مو تمم
 :يرلا ىلإ ثعب يف هلسرأ جاجملا نمز ناكالو ٠. يندعوأ : لاقو نافع هسبحف
 ٠ كلملا دبع ةفالخ يف اهب تام

 لاق : لاق يرهزلا نع ثدح .* .ةيمأ يب ىلوم قيدز نب 6 هللا دبع
 هللا لاق الإ عجريف هنزحت ةبيصم هبيصت "ىرما نم ام ٠ لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 الع ارپ ااا یاو رر يديع عملت واز هتك ا واو

Ean E Ubظفاحلا هاور اذكته < اهرجأ هل هللا ددج الإ عجرو  
 ٠ السرم ينطقرادلاو

 ىلوم ينبدملا يشرقلانحرلا دبع وبأ ناعم نب نايلسنب دايز نب 6 هللا دبع 6
 ردكنملا نب دعو عفانو يرهزلا نع ىدرو ٠ اني ثذحو قشم مدق ٠ هاا
 دنسأو * اه ريغو بهو نباو يدرواردلا هنع ىورو ٠ مريغو دهاحمو لسا نب ديزو
 كرشأ نم : لاق لسو هيلع هللا للص هللا لوسر نأ ا نع عفان نع هيلإ ظفاحلا
 : لاق ةفيذح ىلإ مجرتلا دنساو * ةميزخ نبا هاورو < نصحمم سلف هللاب

 يف مظنلاك تايآ رشع ةعاسلا يدي نيب : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاق
 حتفو « مي ره نب ىسيع لوزنو« لاجدلا جورخ : تلاوت ةدحاو اهنه طقس اذإ طيخلا

 سفن عفني ال نيح تالذو ٤ اببرغ» نم سمشلا عولطو « ةبادلاو < جوجأ«و جوجأي

 ركع يف ايضاق مجرتملا ناك ( لصألا يف ظفاحلا هركذ اذكه ) ثيدحلا اهنايإ
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 : يرانا لا مجرتملا فعضي كلام ناكو < بيبح نب .نايلسو وه ديلولا

 نبا لاقو « بذكلاب كلام هامرو « اًميعض ناك : ينطقرادلا لاقو « هنع اوتكس

 هللا فلحي دعس نب ميهاربإ ناكو « هيلع بذكي وهو دهاحم نم عمسي مل: قاحسإ

 اودازف هبتك مههلإ عفد هنأ كلذو « هنوبذكي قارعلا لخأ ناكو : اذک ناك هنأ

 هفعضو « ةقثب سيل : ةرء لاقو نيعم نب ىح هبذك و « اهب مهئدحف هيلإ اهوعفدف ايف

 ءا ناكر دلا عضي اعاضو ناك : حلاص نب دمحأ لاقو « ينيدملا نبا

 لاقو « ينطقرادلاو يدع نبا هفعضو <« ثيدحلا كورتم وهد ىئاسألا لاقو < هللا

 ٠ لع بحاص نكي مل : يعازوألا
 * مالعألا دحأ يرصبلا يمزجلا ةبالق ونأ رداع نب ديز نب. 36 هللا دبع

 نب نامعنلاو سن اک ةباحصلا نم ةعاج نع یورو « ايراد 0 قشمد مدق

 هللا لنز نأ كافيفلا تقام رع ریغک يبأ نب يحي هنع يورو * ريش

 ىلع سيل < لاق اك وهف مالسرالا ريغ ةلم ىلع فلح نم : لاق راسو هيلع هللا ىلع
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ىنأ نع هيلإ ظفاحلا دنسأو * كلميال ايف رذن لجر

 ربجأ جاججلا نإ :اولاق * ةفاقرالا رتوب و ناذألا عفشي نأ الالب رمأ لسو هيلع

 اهتلخد دقو « اهيتآ نأ بحأ تدك دق : لاقو ماشلا ىلإ لحرف ءاضقلا ىلع مجرألا

 نبا'لاق ¥ _ةئانو سم ةئشم أ ليقو «.ةئامو. غبرأ ةنس تامو ٠ اهنم جرخا نلف

 بلاقو ةبالق لجر .:. لاقي : يلارعألا نبا لاق ٠ ثيدحلا ريفك ةقث ناكو : دعس

 لجل ةنيدملا ىلإ ةبالق وبأ رفاسو # ةرجلا ديدش هجولا رمحأ ناكاذإ < بلقو

 : يناككسلا .ٍبويأ لاقو کاك لش لحكم تام ال إف لاقو دحلان ثب ذج

 ءاوه الا له أ اوسلابت ال : لوقي ناكو -. .بابلألا يوذ ءابقفلا نم: ةبالق وبأ ناك

 ونوع ميكا ع اوسيلي وأ مهتلالض يف راب نأ نمآ ال ينإف « مواداغالو

 ءاقلاب لعأ انهاه نكي مل : لوقي بويأ ناک و - اح وبأو برح نب نايلس هقثوو

 ىلإو ةرم ماسشلا ىلإ ةرصبلا نم رفيف هيلع داري تاكو < ةبالق يبأ نم

 ةسلاغو كايرو « ناطلسلا باوبأو كابرا : لوقي ناكو ٠ يرخأ ةرم ةماهلا

 < كيارب نآرقلا يف لقت الو« ةيفاعلا نم ىنغلا نإف كقو - مزلاو « ءاوه ألا لحأ

 :لاقو ٠ كسمأف ملسو هيلع هللا ىلع دم باحصأ ركذ اذإو < ردقلاو كايرو

 شعب ملو ملعب شاع ملاعو < هلعب ساقلا شاعو هعب ششاعملاع : ةثالث. ءاملعلا



 oy رک اسع نیا ج رات

 ثدحأ اذإ : لاقو ٠ هملعب سانلا شعب مو هدلعب شعب مل ماعد < هملعب سانلا

 ل7 ال تدع نا 8 كل ا ملع كل هللا

 لقف ًارذع هل دجت م ناف < ًارذع هل بلطاف ههرکت "يش كيخأ نع كلب اذا
EAطقسف دايز نب هللا دبع داوق نم دعس ينب نم ةرصبلاب لجر ناكو *  

 نأ وجرأ : هل لاقف هداعف ةبالق وبأ هيلع لخدف ٤ هالجر ترسكناف حطسلا نم

 9 ميج يلجر رسك يف ةريخ يأو : ةبالق ابأاب : هل لاق « ًاريخ كل نوكي
 ا تاک لع درو تالت ب ناك امف < رثك ١ كالع هللا راس ام : لاقف

 مل هنإ ع < ينباصأ ام ينباصأ دق : هللاقف نيسملا لئاقيف جرخي نأ هلأسب دايز
 هللا محر : لجرلا لاقف < نيسحلا للقب ربل ناو يتح مالا نم عبس الإ نکی

 دع ا كتمان لرش لو 4 يل ةريخ ناكهنإ < قدص دقل ةبالق يأ

 يرتشإ هدجوف هباحصأ ضعب موب رمو ٠ ريخ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هدنع هل
 ٠ *يدر لكن م ةكربلا عزت دق هللا نأ تملع امأ : هل لاقف ? ديجلاب سل رع

 اب تمشي ال ددشت ةبالق ابأ اي : لاقف زيزعلا دبع نب رمت هيلع لد ضرم الو
 هتافو تناكو < هيلإ تلمح تام الف « بويأ ىلإ هبتكتب یصوأ ناكو ٠ نوقفانملا

el 
 يفاقلا ديز نب دلاخ : لاقپ و « ديزي نبا : لاقيو < ديز نب 26 هللا دبع ×

 تعم : لاق كلام نب توغ نع“ ٹدخ هنأ ظفاحلاو يناربطلا يور + قرزألا

 + اع وأ روم ام وا ريما الإ RR 2 ملسو هيلع هلایلص هللا لوسد

 للا لص هللا لوسر تعم : لاق رماع نب ةبقع نع هنع ظفاحلاو دامام الا یورو
 هيحاص : ةنجلا ينعي ةثالث دحاولا 00 لجوز اا نإ : لوقت ملس و هيلع

 « هللا ليبسيف هب ى يمري يذلاو « هللا ليبسيف هب زبي يذلا و < ريخلا هتعنصو يف بس يذلا

 و د اک :ةلاقؤابم اوبكرت نأ نم ریخ اومرت نأو ٤ اوک ر او اومرا : لاقو
 نمنرميلف ٤ هلهأ هتبعالمو « هسرف هبیداقو٤ هسوق نع هیمر : ثالث الإ لطاب وهف مدا
 نب عراف «لبنو نرق سوق لك عم اسوق نوتسو عضب هلو ةبقع يفوتف : لاق * قالا

 هملع ام دعب يمرلا يس نمو ةدايزب هقبرط نم ظفاحلا هردص یورو ٠ هللا ليبس يف

 اهنراف هنع ةبغر هملع ام دعب يمرلا كرت نمو : ظفل ينو ٠ هملع يذلا رفك دقف
 امر لاق“ وأ اک نقر ةجبغأ



 بیڈ

 ةلذاعلا 20١ *اعمأ قى نيسأأ فرخ

 نم ةالغلا مو < ةيثبسلا ةفئاطلا هيلإ بسنت يذلا اس نب 26 هللا دبع 94

 فاطو ماسلا ناني طابت a هيب لهأ نم هلضأ < ةضفارلا

 ةلوأ أدب دق ناكو « رشلا مهنيب يقليو ةمئأألا ةعاط نع مهتفليل نيملسملا دالب
 ىلع ردقي مف « نافع نب ناينع مايأ قشد لخد ٤ ةفوكلاب م ةرصبلاب م 3 زاححلاب

 هتلاقم ريظأو ميف راف کرنا هوجرخأف « ماشلا لهأ نم دحأ دنع 2

 دقو دم عوجرب بذكيو عجري یسیع نأ عزب نم بجعلا : لوقب ناكو < مهني

 دف (( دا ىلإ كدا نارا كبلع ضر يدنا نإ ): لجو 7

 م« اهيف اوملكتف ةعجرلا ممل عضوو «هنع كلذ لبقف < ىسع نم عوجاب قحأ

 « نييبنلا اخ دم : لاق مخ٤ يصو ين ل کلو E ناک هنا : كلذ دعب لاق

 بوو ٤ هلال وسر ةت ورز زج ن نم لظأ نم : كلذ دعب لاق م« 00 "الا اخ يلعو

 ال لع لت كوع bE كاك ميد لفراق له فايا ميس ل

 نسل اذه نلرم اف مانت هيلع از لص هللا ا وسر يصور دمور ٤ اتتا اهذذخأ
 اوليمتستف ركن ا نعيعنلاوفورمملاب رم ألا اوربظأ ٠ کارم العن طلاب اوأدباو هوك رخ

 راصمألا يف دسفتسا ناک نم بتاک و « هتاعد ثبف « رمأالا اذه ىلإ اوعداو سانلا

 اللا < قول اا وسنالا ارز ط ا نرع مهيأر هيلع ام ىلإ سلا يف.اوعدو:« هوبتاكو

 مماوخإ مهتاكيو « مهتالو بويع يف اهنوعضي 00 راكبج أ ىلإ نوبتكي

 هأرقيف < نوعنضي امرخآ رصم لها ىلإ ر E تكف < كلذ ل

 ضرأألا اوعسوأو ةنيدملا كلذب اولوانت ىتح مراصمأ يف ء ًالؤهو مراصمأ يف كئاوأ

 لك لهأ لوقيف < .نودبي ام ريغ نورسيو < نورهظي ام ريغ نوديري مو ٤ ةعاذإ
 عيجنع كاذ م اج هن إف ةنيدملا لحأ الإ < ءآلؤه هب يلتبا ام. ةيفاع ينل انإ :

 نم ةحلطو دمع هعم و > الا ا ةيفاع یا انإ : اولاقف « ا 1

 نامقع ىلإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ET اولاق < ناكملا اذه

 الإ ينءآح ام هللاو ال : لاق ۴ اناتأ يذلا سانلا نع كيتأيأ نينمؤملا ريمأ اي : اولاقف
 ع

 ياك رش متأف : لاق < مهلإ طقسأ يذلاب هوربخأو اناتأ دق نواف : اولاق < ةمالسلا

 مهب قثت نم الاجر تعبت نأ كيلع ريش : اولاق < يلع اوريشأف نيم وملا دوهشو



 A) رک اع نبا خي راث

 هلسرأف ةماسم نب دم اعدف  ةرابخأب كيلإ اوعحري ىح راضمألا ىلإ سانلا نم

 ىلإ ارمي نب راع لسرأو < ةزمضبلا ىلإ :ديذ نب ةماسأ لسرأو < ةفوكلا ىلإ

 لبق ادي اوعجرف ماوس الاجر قرفو « مانثلا ىلإ رمت نب هللا دبغ لسرأوا < رمصم

 الو نيملنملا مالعأ هركتأ الو اعيش انركنأ ام هللاو سانلا اهأ ؛ اولاقف رامع

 منيب نوطسقي ٠ م۶ ا نأ الإ )نم دارم ألا تاليا واقوم مهماوع

 الإ مأجفي ف ا نأ اونظ ىتح ۴ راع سانلا ًاطتساوا < مهيلع نوموقيو

 رص موق هلاتسا دق ًارامع نأب مربخي حرم يأ نب نمد قلا داعب نفل ایک

 نار نب نادوسو محلم نب دلاخو ءادوسلا نب هللا دبع ميف“ هبل اوعطقنا دقو

 هنوعديو عجار اد نأ نومحزي « مهطوقب لوقب نأ ىلع هنوديري رشل نب ةنامك و

 ىأر نيف « مبمأز لغم لع ةنبدملا لهأ ؛يأرا نأ هنوربخيو < نامثع علخ ىلإ

 نامشع هيلإ بتکف ٤ مهعيابب نأ لبق مهلتقو هلتق يف يل يل نذأب نأ 0 ریما

 ىتح مایإ الو ٥ٴاکتأ الو هلتقأ ال هللاو < هللا دبع مأ نباب يربخل كنإ يرمعل

 ةعاط نم ادب اوملخي ملام مهعدف « بح: نم. نموا مهنم مقتني_لخو,زع هللا نوكي
 ابقرافت وأ ةعاطنم ا خدا مذا : رامجىلإ کک ا دارس

 يقزر نيفوتس الو لج ا ناكعينأأل ىلاغت هللا نم نيقي ىلع يفإ .يرمعلو « رانلاب ءوبتف

Eا  

 هزهجو هلمج لفقلا دارأ اذإ ىتح < ًارامع رقأو. دعس نب هللا دبع هنع ماہف « كئلوأ
 كفذق نأ ب يب نبا تفذق ناظقيلا بأ اي : هل لاق هيلع مدق املف < نامغع رمأب

 « هقحب هلو ظفحي كلل تذخأأ نأ ىلع تبضغو « كفنعف كأطو ا ىلع تنضغو

 كدودح ةماقإب كيلإ برقتم ةتم يلا مهلا < ةملظم نم يتمأ نيبو ينب ام تبهو دق مهللا

 نع حضن ماوعلا يقل اذإ ناکف < جرخف رامع اي ينع جرخأ « يلابأا الو دحأا لك يف

 سانلا همالف « ۾ مدنلا نوظأو كاذب رقأ هنمأب نم يتل اذإو « كلذ نم لقتناو هسفن

 ا: الاق نامنع اذ ةيراح ا نع رمح نب فيس یورو ٠ هوهرك و هورجمو

 هودعبأف رفكلاب ممل ضرعو هواختساو مهالختتساو ميج رص» ءآدوسلا نبا مدق

 هلاب ام ؛ لاقو صاعلا نب ورمج ىلع نعطف ًادبف < ءزاظأف قاقشلاب مه ضرعو

 اواحماف < اننيب يوسي. شيرق نم الجر بيصنس الأ < اًقزرو ءاطع مرثك أ

 نوفعتس : لاق © برعلا لجر وهو ورمت عم كلذ قيطن فيك : اولاقو هنم تأذ



irبیڈ  
 |وفعتساف دج أ انيلغ“ هدري الف نعطلاو فوزعملاب .راّتثالا رهظيو انام .لمعإ م < هله
 ًاريع ىلوو < جارملا ىلع هلع ورم غم هكر شأف دعس نب هللا دبع اولأسو « هنم
 فاع ىلإ امهنم دحاو لك بكى امهتني اواخد مث« هلزغي ملو برملا ىلع

 نیا تا اوا ورع نكي ولاد كارا كبك نو 2اا وع اذهان م يذلا
 : لاق 9 هللا دبع ابأ اي كنأش ام : لاق نامشع ىلع هرمع مدق املف « مافعأف دعس

 « ينوهرك ذنم ينم ار الو ًارمأ | عجأأ مهتيلو ذنم تنك ام ن نينمؤملا ريم اي نإ

 وه ما اند دقل يردأ انآ وكلا : ناعغعلاقف < تنم قيأ (نم يرد امو

 هنإو الأ« ميهركو رمح مهنع دد فک لایا 3 ا دقلو « هرذحأ تدك يذلا

 مهنعفشك أ ينإو « اوحتحاو اوبذك مهترباكن إو » نورك 41 ناک هال دب ال

 ربصلاب مهيف نريسأل هللاوو < ةجملا مهل تبنت ملو < مهل ناك رع اوك مني م ام

 نب هللا دبع بذك نم لوأ : يبعشلا لاق +: لجو زع.هللا صعب للا مهنعبات ألو
 يلام : لوقي يلع ناكو ٠ هلوسز عو هللا لع بذكتي ءادوسلا نبا: ناكو# ایس
 يضر يلع لاقو * رتو ركب يبا يف عقب ناك و « أبس نبا ينعي دوسألا تيجلا اذهلو

 "يشب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلإ ىضفأأ ام كليو : يناببشلا هللا دبعا ةنع هللا

 انک قيثالث ةعاسلا يدي نيب نإ : لوقي هتععم دقلو « سانلا نماد أ ةمقك

 اعدو هب اعدف رمو ركب اب١ فقالا, يأن اغ مدحأالا كنإو

 هريسف هيف انآ رلبب ينك اسي ال هللاو : لاقف سانأ هيف عفش هلعقب مون فيتلاب

 يلع جيوب ال: لاف ربا نع نيرهاظلا هئايا نع قداصلا ىورو * ننال ىلإ

 ضرألا ةباد تنأ : هل لاقف بس نب هللا دبع هيلإ ماقف سانلا بطخ هنع هللا يضر

 كقلخ تنأ : هل لاقف < هللا قتا : لاقف « كلملا تن : هل لاقف « هللا تا : هل لاقف

 طاياس ىلإ هفناو هعد : تلاقف ةضفارلا تعمتجاف < هلتقب رءأف < قزرلا تطسبو قلخلا

 طاباس :ىلوإ هافنف < ةتعيشو انيلع داعمأ تجرخ ةديدملاب هتلتق نإ كنإف <. نئادملا

 ةيئيسلا مو ةفئاط هيلوا تماق مث : لاق < ةضفارلاو ةطمارقلا غف ٠ ىرئادملا

 يلو ارزش يا بلاط بأن ياف اوعجرا : اولاقف ٤ الجر د خا اوناكو

 « كيعاد عد عجرن ال : اولاقف < ملسو هيلع هللا ىلص دم ع نبا انأو <« ةروهشم

 نم يتب نم لاقف < ةروهشم رشع دحأ ءارحص يف مروبقو « رانلاب مهقرخأف
 رانلاب بذعب ال : سابع نبا لوقي اوحتحاو < هلوا هنړا :انيلع مهتم هسأر فشكي



 اعا رک اسع نبا خب راث

 يضر مالسرالا شيش ركب وبأ يلع لبق رانلاب بذع دقو : بلعت لاق < ابقلاخ الإ

 ينلا مشي هنإ : .اولاقؤ « ةءاجفلا هل لاقب لجر هيلإ عفر هنأ كلذو « هنع هللا
 : سابع نبا لاقف.« زانلاب هقرحأف ءآرحصلا ىلإ هجرخأق < هتافو دعب لسو هيلع هللا ىلص

 + اخ هوديعاف. زاعلاب ركب وبأ ايذعدق

 5 لالا ناوريقلا دمم ل ةزمح نب ىبحي نب نوعبس نب ¥ هللا دبع 6

 عك ةثدجو,«« >يدادغإلا| طلا هم عمو < قش.دب ثدح اع ناك

 نع ظفاحلا ىودرو ٭ ةئاعبراو نيعبسو ىدحإ ةئس اهب تامو دادغب نطوتسا

 هللا ىلص هللا لوسر درفأ : تلاق ةشئاع ىلإ هدغسب هنع يناتكلا نع يفافك ألا نبا
 لوقب لسلسملا ثيدحلا ظفاحلا ىورو * مامرالا كلام هاورو « جحلاب لسو هيلع

 : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هقيرط نم هنم هتععم ثيدح لوا وه هتاور

 نم حرا ةءايقلا موي نيحرلا مهمخرب نومحارلا : لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 مجرتملا ثدج : نوريخ نب لضفلا وبأ لاق * ءاهسلا يف نم كمحرب ضرالا يف

 يدزأ هنإ : لاقيو. < يودعلا سنأ نب رمتعملا نب ةقارس نب 26 هللا دبع
 حارج لا نب ةديبع لأ نع هنع دحأ مامرالا قيرط نم ظفاحلا جرخأ × ةبحص هل

 لوسراي :ااولاق < ابظفحأ/ ال ةيلحي الخ لاجدلا رکذ لسو هيلع هللا ىلع يلا نأ

 يلعب يبأ قيرط نم هجرخأو ٠ ريخ وأ مويلاك : لاقف 2 ذئموب انبولق فيك هللا
 مل هنإإ : لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق ظفلب ةديبع يلأ نع. هنع

 لوسر انل هفصوف < هوكرذنأ ينإو < لاجدلا هموق رذنأ دق الإ حون دعب يبن نكي
 نم ضم» لاق وأ ينآر نم ضعب هکر دیس هلعل : لاقو لسو هيلع هللا یلص هللا
 ريخوأ : لاق  مويلا اهلقمأ ذئموي انبولق فيكف هللا لوسر اي : اولاق < يالك عمم

 سلو جرخ دق ةيسحأ : لاق ثيدحلا اذهب +اذيلا دلاخ ثدح الو < يدمرتلا هاور

 : راكب نب ريبزلا لاقو < ةقث هنإ مجرتملا نع راكب نب ريبزلاو بوقعي لاق * یری
 3 اهلك دهاشملاو قدنللاو اا دېشو اردن شل ا: دعي نبا لاقو الا دېش

 لهأ فارشأ نم وهو < حصت ةياور هلو فرش هل قشمد لهأ نم وه : يليقعلا لاقو

 و اد دبش : ةبقع نب ىسومو مت وبأو هدنم نبا لاقو ٠ قشمد

 نأ يف فلتخا ظفاحلا تاياورنأ ملعا :لوقأ ) ةديدملا ىلإ ةكم نم ورم هيخأعم نجاه



 5 ف
 برططاف' نيعبانلا نم هريغ لحر مأ يلاحصلا ةقارس نب. هللا دبع وه له مجرما
 5 ( "يشب مزجي مو مالک

 وبأ ةعذج نب بيبح نب ثراملا نب حرس يبأ نب دعس نب 26 هللا دبع
 نافنع هالوو < ةبحض هلا عاضرلا نم نافع نب نافع وخأ يرماعلا يشرقلا ىبحي
 2 ا مدق م“ نيطسلف ىلإ ا اهتم هوجرخأو اهلهأ اكشف رصع

 + عأ لاو ةنتفلا نم ًارارف ةلمرلاب الزتعم لزي مل لب : ليقو < نيفص هعم دهشو
 ةرشع يف لسو هيلع هللا يلح هللا لوسر اغيب : لاق مجرتملا ىلإ هدنسب ظفاحلا جرخأو

 كرت ذإ ارح لبج ىلع مثريغو ريبزلاو يلعو نافعو رمتو ركب وبأ مهعم هباحصأ نم

 وأ قيدص وأ يبن كيلع انف رح نكسا : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ابا حدی انہ تدع نينوي نب یس نيا: هلق اع شیلا ةآوزإو ہن اہ
 هللا ىلص ينلا ناك دقلو ؛ هيف ملكتم ةعيمل نبا نأ كاذب ينعي « هدحو ا
 < مالسرالا نع دترا غ يسولا نم لو أ نال كلذو حرس أ ن نیا لثقب رمأ لسو هيلع

 يذلاوهو « ةيقيرفإ حتف يذلا وهو « حفلا م موي ] لسأو هنع هللا يضر نازنع هل نمأتساف

 : نافع راصح يف لوقي

 ليلق نيتكحملاب :انراصنأو ٠ ٠ ةقافت الإ دادزي ال رمألا ىرأ

 ل لد اوو ا یر0 یوا کا ا ا

 يدحإ ةئس ةبوثلا ضرأ نم دواس ألا ازغو « نيدودعملا رماع يتب ناسرف نم ناكو

 يلعلعيابي | و « نيثالثو ءعبرأ ةنسرحبلا يف ءورلا ض ضر نم يراوصلاتاذ ازغو « نينالثو

 امل ملسو هيلع هللا يلص يلا ناكو « نيثالثو تس ةنس نالقسعب يفوتو « ةيواعملا الو

 هللا لص يلا ىلإ نافع هب ىنأف“ حرس يبأ نبا مهنم ةعبرأ مد ردهأ ةكم لخد

 ةقئاقب ييراضنألا اذخأق هلتقي نأ رذن دق زاصنألا نم لر ناكو ٤ لسو هيلع

 لاقف « هكرت ىتح نامثع هل عفشف « ملسو هيلع هللا لص يبلا رمأ رظنني فيسلا

 هللا لوسر اي : لاقف ؟ كرذنب تيفو اله : يراصن الل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلع ينلا لاقف « هلتقأف وت ىتم رظننأ فيلا اق ىلع يدي تعضو

 مالسرالا يف سبل : لاق هنأ ةياور ينو ٠ “يسوي نأ يبل سبل ةنايخ «امرالا : ملسو
 * ةنايللا كنتفلاب ينعي < “ىموب ال يبنلاو « كتفلا ديق ناميوالا نإ « كتف الو اإ

 السو هيلع هللا لص ينال بتكتي ناک حرس ىبأ نب هللا دبع نأ يدقاولا يورو



 ay ر اسع نبا خب راث

 لاک اوو يكح لع ءربكي ١ ملغ عيمس لسو هيلع هللا یلص هللالوسز هيلع ىلمأ امرا
 ER لاقو حن رم E نبا ناتفاف «درقيو “ هللا كلذك : لوقيف ملسو هيلع هلالَظ هللا
 لا ا چک يقرا غ نام ايدل کک وزرو راغ
 ر دردن رتا ل لا ةنيدملا نم ابراع ج رخ مل هما

 هيلغزشا لم اها لوو« عماف ان زک ان ایپ ا حتفلا موي همد ملسو
 رک ف٤ ةارازيأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم رفي كلذادعب ناك مث < ملسو
 « هلبق ناك ام بي مالسإالا : لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا "لوس .نامفع كلذ
 مالكلا مدقتو « هيلع سيو ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر عم سلي كلذ دعب ناكف
 وا ليك ااا يتلا ةمينغلا كلتو اريج رج هلتقو ةيقي رفإ ةوزغ ىلع

 أبل نب هللا دبع ةخ رتا يف 55 فرط مدقتو < راند فل أ لجارلاو رائيد
 دوشالا نب دادقملا هعمو موت ايلخد هنإ ام واذ ق ذك مجرما ا اف

 كلام نمااهتننب كنك نإ : دادقلا هل لاق ۶ 2ناذلا+ب هانم نابن یر اشک ل لاق
 ٤ توسفأو دخ دقق ماتا نم یش ا لام نم .اهتيفب تنك نإ « عزرا دقق

 ةفبذح يب أ نب دع را الو اھت ا نيت 0000 لاقي نالوا هللا دبع لاقف

 حارتم اأ "نبا. ىلع وك بثوا هورصحف اتع ىلإ نيبرتضملا تنرسو ةبتع نبا
 نم مجرتملا جر < ئاتلا للصو اهن» هدرطف رصم ىلع نامفع لماع ذئموي ناکو
 وه اخو 3 نامفعر أ نم A ام رظش نيطسلف يلي اع اهموخت لع لزنو رصم

 هنع هللا e لع ارباب سانلا نأ ناقع لئقب هربخأف بكار لبقأ ذإ كلانه
 : لاق“ + ”نانغ*لتق. كدنع تادع يلع ةيالو له : لجر هل لاقف عجرتساف

 نإ لاا مآ نل ءاجنلا' ءاجتلاف ةجاح كسفت يف كل ناك ن إف : لجرلا هل لاقف
 دهس نب شيق اذهو © نيملسملا داب نع افت أ مك بش كباحصأ يفو كيف ىأد
 نب لع عب ةفيذحت نب دمع هللا دشبأ ::لوقب ییز ناكف « اپاما صم مدقب
 هلاغ لع بشوو .ةراوخ ءاسأف هبلإ ندنحأو هايزو هلفك ناك دقو « هيلع سؤ: ةمع
 ناطان همني ملو ناؤع نمو هم دعبأ ود نم هيلع ىلو م« لعق تح هيلإ لاجرلا زهجو
 مث“ ةلهأ كلذل ةريلو ڈالو ةلوح هادالإ

 كو هعم جرخي
 u GE Uh راق : هل لاقي فورعم عضوم يف نفدو

 م۸ Y۷ ج

 الو < قشمدب ةيواعم ىلع مدق هنأ
 نالقسعب ينوتف جرخلا اذه يف جورا هر اف او جرخ 1



ttتبا  

 ا نسو تس ةن تامر دع د لاقو « ةالصلا يف وهو هحور تضيف

 بقع هل ناك« ا يب كوم تالا ةورف نب د ب د هللا دبع 6

 نم لجر نع يحيانصلا نع هيلإ يقيبلاو ظفاحلا و * ندع ناكو اک

 : يعازوألا لاق ٠ تاطولغ الزرع ولم د هللا يص يتلا ىهن : لاق هاجس ةباحصلا

 لاق هنأ يباطلا ناملس يبأ نع ينقلب : يقههبلا لاقو < اهباعصو لئاسملا دادش ينعي

 ایا ادرس طلخا ايفو کہ لالا باص البلا یر ائر نأ ہارون
 نم هيلإ ناسنوالل ةجاح ال ا فلكتلاو قمستلا ةهارك هيفو < اهيف مهمأر طقسيو

 مسي مل يذلا لجرلا : ظفاحلا لاق ٠ هب لوتسملل لع ال امت فقوتلا بوجوو « ةلأسملا

 ظفاحلا جرخاو * تاطولغلا نع ىهن ظفلب هاورو ٠ ةيواعم وه ثيدحلا اذه يف

 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : لاق ةيواعم نع يسن نب ةدابع نع هنع (ضيأ
 .رحبلا ةيزاغ هالو روصنملاناكو < لوم دعس نب هللا دبع : متاحوبأ لاق ٠ لئاسملال قع

 يقرلا يراصنأألا دخلا ذاعم نب دعس نب ذاعم نب دعس نب + هللا دبع 0

aEهنع یورو * اهريغو قشمدب ثيدحلا  Eهدنسإ ينيب أر فس لا هلل دنع  

 نم'وم وهف حبصلا لص نم : علسو هيلع هللا لص هللا لوسر .لاق : لاق هنأ رباج ىلإ
 : لاقف مجرتملا نع يتطقرادلا لئس * هراوج يف هللا اورفخت الف هللا راوج يف وهو

 9 يدخل عفت باذك

 مع يو.ألا يشرقلا : لاقيو < يم < ينارملا يراصنألا دعس نب 6 هللا دبع 6

 * (ةير 0 راد اهيهل تناكو قشمد نكس ٠ ٠ مكح نب مازح

 ضئاحلا ةلكانوم نع مملسو د هيلع هللا یلص ينلا ت )أس : لاق هنأ هنع ظفاحلا جرخأ

 ىلص ينلا تلأس هظفلو ST دمحأ مامرالا هاورو ٠ هدنم نبا هاور « اهلك او : لاقف

 يف ةالصلا نعو« ءاملا دعب نوكي ءاملا نعو 2 بجوي ا ملسو هيلع هللا

 ال لاعتو كرات هللا نإ : لاقف ضئالا ةلكأ*و. نعو دحسملا يف ةالصلا نعو يندب

 EAE لاق لسفلا رک دفاذکر و اذك تلعف اذإف انأ امأ < قملا نم يستحي

 يذملا كلذف هلا دعب نوكي ءاملا امأو E غ يجرف لسغأ ةالصلا ءوضو

 كجرف كلذ نم لسغاف ظفل ينو < أضوتأو يجرف كلذل لسغأف يذع لحف لكو

 يرت دقف تب يف ةالصلاو دجسملا يف ةالصلا امأو < ةالصلل كءوضو أضوتو كييثنأو

 اا لاف ليل نأ نب ل[ بسجل ب ف لمان اف جلا ساي برت! م



 tro ركأسع نبا ا

 ظفالا جرخبأو يج و اهلك اوف شئاطإ ةلك اوم ماو ر٤ ةبوتک ةالص_ نوک نأ
 يناطعأ هللا نإ : لسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر لاق لاق هنع هدنم نبا قيرط نم

 ميحالسو م انب انو مورلا يناطعأو « مهاومأوميحالسو مث“ ءانبأو مءاسنو سراف
 ججرتملا ناك : متاح وبأ لاق * ريمجب يندمأو مهلاومأو

 ةي هل ى ىرألا ةمأ نب نايا نب سيجا نري ديم نب ةكرشلا دبع 6

IEهللا هسا  ESهلأ لع  ANSEىلع هل موك ا دبع 1 موا هيلع هللا ىل هللا لو ف ها ن يسلم  

 2 ا نم

 قأدنأ ظفالا یورو ر چ قديس موز ليقد تتوج مون دهشتساو« ةنيدملا قوس
 تا اک “ا: لاق 9 كجا ام : هل اقف لسو هيلع هللا یلص يذلا

 : لاقو a REE ٤ 1 اورا لوسر ان هلا دبع انأف : لاق « هللا دبع

 EE < ىبحي نب ور نع ين ١ نمحرلا دبع نب ديبع هب درفت

 ملسو هيلع هللا یلص يلا هرمأ لسأ مل: راكب نب ريبزلا :لاق * رظنلا ضعب هيف يل
 یموم ه 3 و ایش ردب موي لتق « ابتاك ناكو ةعيدملاب ةباتكلا ملعي نأ

 ةتؤم موي لتق كعس نبارلاقو 0 د دهش نميف قاحسإ نباالو ةبقع نبا

 هنإ :لاقيو < بقع هل هل , سلو ةرحملا نم نام ةنس يلو الا ىدامح يف ًاديبش

 و: رفضا جرم مو لاق هنأ هيلإ بسن نكلوء ملعأ هللاو ةمايلا :موي دهشتسا

 رفصلا جرج اولزن. اذإ اعر ر |, يريم. .ةاكلا هوك سراف نم
 ٠ ةت'و لتق دق نوكيف اذه حص نلف

 ثيدحلا مهم يومأالا ناور 0 نب كلملا دبع 5 دیعس نب 34 هللا دبع د

 ىفاشلا نس ردا ن نب دمحم هنع یورو ٠ مريغو سنأ نب كلامو جيرج نباو هيبأ نم

 هنع لبد يبأ قيرط نم ظفاحلا جرخأو * مريغو ينيدملا نب يلعو لبنح نب دمحأو
 لوسر:لاق .: لاق ةشئاع ةا نع يرهزلا نع يليألا نيلي نع

 لاق < نيم: ةرافك هترافك و «هللا ةيصعم يف :دذن ال :ملسو 8 هللا_ىلص هللا

 : ءافلخ مامعأ ةعبرأ هل > هتبأر يشرق هقفأ مجرتملا ناک ينيدملانب يلع

 اوز را هع سو ٠ ناورب ن كلما دع نب ديزيو اهو نالو
 لاقو « ينطقرادلاو يلمعملاو اي ركز وبأ هقثوو « 5 ةقث : ةرم لاقو « هب 2 ال قودص

 عفدناو هتقان رقعف جبرس نب ديبع ربق ىلع مجرتملا فقو : يناؤعلا بوقعب نب قاحسإ
 لوق لج نج لدن يحج توضيب دهب



 ل 1

 بخصم وه ذإ شيعلاب انركذو 2 انجام مسدب ربق ىلع انفثو
 بقعتي يذلا يلتتست عمدلا نم ٠ مفاوس نويملا «آسرأب تلاجف

 بيدتي هرثإ عمد دعب مد اهقاس دخلاةحاسنع تاطبا اذإ

 حلاو الالام" هل لو 55 لوا ا دملت بذلت انهت“ نإاف

 ىج يلأ توص يف نخ : يشرقلا هل لاقف اهرقعو هتقان نع لزنف هل بحاض همم ناكو

 :  ىنفتي عفدناف

 تاكدتلا ةر عومد نم اا ةعەدب ينازل

 باضحلا: لهب موم تلوم ٠٠ ينوكرت دق باصحلا لهأ نإ

 باتع نم مدعب توملا لعام ٠ ٠ اناتمللا ٠ اوعيابت تيب لهأ
3 

 بايإ نم ةثيم قاذ نا ام انيق E ينوقراف

 بابشو ةفعا ل قدص يخ ن٣ نوحملاكاذبك

 بابسلانص نم لخلا ىلإ ىم ٠ وميبأت بع زج ع زج لا اونكس

 يباحصا ينمو ادرف ترص مهيلعو مدعب ليولا يلف

 ىتح ءاملا هبجو ىلع شري هبحاص لعجل ةعاس يشرقلا ىلع يشغ كلذ لاق الف

 كوش نم اا حدقلا يف النخل ا ةوادإو احدق جرخأ هبحاص نإ غ 0 قافأ

 « ةولسلا هذه برشاف كاه : لاق م ةوادرالا ءام نم هيلع بصو جيرس نبا ربق

 ٠ ايضمو كلذ لثم وه لعف م برشف

 يبأ ةنتف دهش نم سراف رعاش ٠ ”ىنقثلا ةبتع نب ديعس نب € هللا دبع لي

 ماذيملا يلا عئاقو يفو « ةددعتم تاحارج حرجو < سبق ناسرف نم ناك < ماذيملا

 : لوقب

 نعطن ءاجيملا جهر يف نحنو 2 مهتموح طسو يرههلمحأ تلزام
 ني اهدعب نم رک ال تلق مهسوؤر يف ياس> تعطق ىتح

 نانلاو:غاسرألا امل افا بلعبا# :٠1 ماني تبر دفة لْيَظاَو
 : اضيا لاقو

 ماه ف رتثم : مهم اذخأي كفيلاو

 ماصعص لك ىدعتت ةماصعص بطش وذ يف يقو دص

 ماثلا بناج اولخت ىتح لتقلاب ٠ ًادبأاذكه مكيف كقنا ال هللاو



 tt رك اسع نبا خيرات

 مادعإو لدا هنو هلرالا نم طخس يف رحشلا دالبب اوقحلت وأ

 مارق رغ لیتر زا رل نب آیینی حلا كين نارا

 يلحاسلا ديعس وبأ لءؤلا نب لطخأ : لاقيو ديعس نب 26 هللا دبع #
 نب لس. نع هيلإ يملا ظفاملا دنسأ قشمد لحاس نم ليبج < لا

 ىلص يلا تأديب اهنأ لوشألا دبع ينب نم ةيراصن لا ديزي تنب ءا نع دبع

 الا ةدفاو ينإ < یار تا ىلا ميلان باا سرعت سو هيلع هللا

 تععم بزغ الو. قرش, يف ةنئاك امان م امر هنأ ءادفلا كال يشف ب 3 كيلإ

 لاجرلا ىلإ قملاب كيب هللا نإ« أر لثم لع يدالأ ی اأ اذه يجرخپ

 تاروصق٠ تاروصحم ءاسناا رشعم انإو < تفالسرا يذلا كهلابو كب انماف ءانلاو

 لاجرلا نيثاعب نإ 6 ؟مالوأ تدان ع تاوېش ا »2 5 دعاوق

 < جملا دعب لار « زئانلا دومهشو < ىفرملا ةدايعو < تاعاجلاو ةعملاب الع ملضف

 E اذإ مك E دابللا كلذ نم لضفأو

 ر مکل انی رو« مكياونأ مكل انلزغو < مكلاومأ مكل انظفح اًطبارم وأ

 هباحصأ ىلإ ملسو هيلع هللا يلا تفالاف 9 هللا لوسر اي رجألا يف مكك ر اشن اف

 اهنيدد وأو يف اهل اسم. نمت نجا طق :ةأرسإ ر ةلاقم رمح له: لاقدر دلك ههجوب

 تفنلاف < اذه لثم ىلإ يدعم ةأرءا نأ اننظ ام هللا لوسر اي : اولاقف 2 هذه نم
 كفلخ نم ئملعأو ةأرملا اهثيأ يفرضنا : امل لاقو اهيلإ مملسو هيلع هللا لص يبالا

 لدا هتقلاوب اعا باو تت اجرنا ملط اجو نك ]321 لمت سعر نأ ارتا نم

 هدام نبا هاور « ًاراثبتسا نکو لله يهو ةأرملا تريدأف : لاق « هلك فذ

 . کالا دمحأ 0

 جرخأو *© هيأ نع :نلبارطأب: ثذدح :٠ دعس نب ١ 6 هلا دبعا
 هيلع هللا ىلص ينا ناكأ : لاقف هلأس الجر. نأ سابع نبا نع هقيرط نم ظفاحلا

 + سابع نب لاقف 2 هحاز» ناکام : لجرلا لاقف < مهن : هللا دبع لاقف 2 حز ملسو
 كليذ.نم يرجو_« هللا يدبحاو هيلا: لاقو اًمساو بوث هال ضعي يتلا اسك"

 هظارز )15ج ديس نب ها دبع فارعأرال,: طاطا لاق نيو هرعلا ليذك اذه
 ٠ نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس يفوت دقف اذه ناك ن إف « کب وا ديبع

 * . يمدزخلا يشرقلا لاله ني دسألا دبع نب نايفس نب. هللا دبع



E ۳۸ 

 هللا ىل هللا لوز لاق : لاق هيلإ ظفاحلا دنسأو ' # ةلومريلاب لعقو © ةحص هل
 لاق ابا هزم نبا بط نهال راو دب الا ماص نم ماال :ملسو هيلع

 ةيناثلا ةرجملا يف ةشدملا ضرأ ىلإ رجاهو <« كب مالسإالا يدق ناك : دعس" نبا
 ٠ ملسو هيلع هللا يلص يبنلا نم هعامم يف دم نب هللا دبعو قاحسإ نبا كش دقو

 وبأ مشاه نب باطلا دبع نب ثراحلا نب نايفس يبأ نب 6 هللا دبع

 + هنع هللا يضر يلع نع ملسو هيلع هللا ىلص يتلا نع ئورا يمشاملا جايما

 هيلع هللا لطاسا لور لاق : لاق يسلايطلا 01 ا E جرخأو

 درو دقو * عتعتم ريغ وهو موق نم قلا اهنيعض ذخأب ال ةمأ سدقت ال : ملسو

 : هدنم نبا لاقو « هخيرات يف هركذ مدعب يدادغبلا بيطحلا لخأو « داذغب مجرتملا

 نب كام نع ةبعش هثيدح ىور * ةبحص الو ةياور هل حصت ملو ةباخصلا يف ركذ

 مسو "هيلع هللا "ىلع يتلا لع دولا نم لجأ ناك هنأ ًازيبك" ناك و“ هنعٍترح
 نأ نارفس يأ نب هللا دبع غلبو + ةبحصلا لع اذه :لدف يأ هاضاقتب ' ء اف رق

 جايملا ابأ ىنكي ناکو « مهصقتندو ميف عقيو مشاه يب بيع صاعلا نب ورم
 الإ هيلإ هرفس سيلو ةيواعن ىلع مدق غ < ًارمع هب ىقلي مالك روزو كلذل بشغف

 هدنعو اوي ةيلع لخلد “كبر ام هل قفتب لف ًارارم ةيداعم ىلع لخدف اربع عش
 : لاقف < ٍتابلاب وهو مدق دق رفعج نب هللا دبع اذنه: لاقف نذ الا اف ورمع

 « ينبتلل تاولخلا يفك لجل تنذأ دقل 'نيتماوملا ريمأ اي : ورع لاقف < هل نذئا

 « هحاط ديدش « هحازم رک اء نايقلل بح « نانسلا نع فودص « ينخالل تابرطلاو

 يبأ نب هللا دبع لاقف 0 قافص «فلسلل ذاخأ < شيما نيل« شيطلا رهاظ
 « روكذل هالو < تفصو اک وه سل « هلهأ تنأو ورمع اي تبذك : نايفس

 ادا نإ« ملح داوج « ی دجام « عدلا روزا انللا قعو 6 روكش هئالثلو
  Eءَ .٠

 كالدك تای حا الو باشی الو رک زيف 6 ااا ایش نو © بافأ

 « ماقمقلا بسحلا يف « مادقملا ”يرجلا « ماغرضلا ثيالاك وهف « باتكلايف هللا ئضق

 عملا مور ای یاو تاون 3:نم'هيف مطتختأ ن لک يدا ىعدب سا

 ال < نيدبملا نيب طقاسلاك« نانو انمإ مانويل ايف يو أيذ ءليالاب عوني

 لزانت سكيب يرعش تيلف « هودقف منع نعا.ظلا الو < هولبق مهيلإ يزتعملا

 مأ « منزلا دغولا داوجلا تنأف فكنا لارا ضرعت مدق ياب مأ ؟ لافتا



 ۹ ا نبا خيرات

 يف فرشب ال< شيرق يف ةءاندلاو < شيطلاو ةفسلا لهأ ثنأف < هيلإ يمتنت نم
 < كناسل ريغب قطنت كنأ E اوکو مالسرالا يف مدقب الو« ربش ةيلهاجلا

 كمكب نأ «ثعشلل مأو « ثعوللا لمس ال ناك نإ هللا ماو « كناكرأ ريغب ضمنت
 «ينكيب اه تسلل تنأف « هراجو يف عملا ماك شيرق ضارعأب كعولو نع ةيؤاعم

 ابأ هلا كتذشنا : ةيؤاعم هل لاقف باوجال ورم امف ::لاق < ' ينوب اهضازعأل الو

 عاديا ن اف راسنا يعد نزلا ريما ياخ ورع لاف ءاتنفتككاهالإإلا هلا دبع

 لتق * رابطصالاب كيلعو راصتنالا عدف اذه كسلحم يف امأ : ةيواعم هل لاقف < اًتيش

 : نيتسو ىدحإل ةنس ءآروشاع يف اهنع هللا يفر نيسحلا انديس عم مجرتملا

 نب رخص نايفس أ نب ةبتع نب ور نب نايفس ا نب 3 هللا دبع د

 باب جراخ جطنلا اه لاقي قشمد ئرق نم ةيرق نكسي ناك ٠ يو.ألا برح
 يفإو ظفالا رك ذ اذكته : لوقأ ) ةبتع هد تناك (2)لودعلا ةنوحاط زئاح < اموت

 * طقف ةيرقلا ركل الإ انه هتبثأ م

 نب ور نب ريشب نب قاحسإ نب نش الا ننال نبا۲ هللا دبع 3%

 اب دلو :ناتسحس نم هلصأ ٠٠ ظفاحلا يدزأألا دواد يأ نب ركب وبأ نارمع
 نب دم هنع یورو ٠ ةعامج نم اب عو « هيبأ عم قشمد مدقو « دادغبب اشو

 دمحأ وبأو ظعاولا نوم نباو ينطقرادلاو نيهاش نباو هتقبط نم وهو اح يبأ

 يللا ناك: لاق سابع نبا ىلإ دنسب هيلِإ ظفاحلا دتسأو + ٠ مريغو املا

 هيلإ دنسأو < ضئاح يهو ينعي بوث اهلبق لعو ةملس مأ رشابي ملسو هيلع هللا ىلص

 لخد : تلاق ركب يبأ تنب ءاممأ نع ناسيك نب بهو نع الام ىلإ هدب .اضيأ
 ال ةاهسأ اي : لاقف اهيضحأو انل ةقفن لتك أ انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونسر يلع

 اًبيرغ اًقيدح ىلع لأ : ةعرز يب أال تلق : مجنرتملا لاق ٠ كيلع هللا يصحيف يهحت

 لا وما یو هلو وقنا دكر ع عيدنا 1 ا اا ا نم
 هه تانا كجم, نع اتزاطلا اذ حدك نأ اق رل تلق: عض اوهو
 دنسأو * نكي وبأ يل لوقب ام : لاقو يئاكشو بضغف كلام نع عفان نب هللا دبع
 يف أضوت ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ هللا دبع نب رباج ىلإ هدتسب هيلإ ظفاملا

 يبأ ين عم : دواد ا کارا لاق ۰ .انأ ربا يف هتببضف ندا تلخ

 ::بيطملا لاقو“ داذغب مجرتملا نكس: اطا لاق“ اهدا اذه' تيدا ةثالث



tiايبا  

 عمسفتقولا كلذ ء الع نم همممأو < برغو قرش هب فوطف ناتسجس نم هوبأ هب لحر

 ماشلاو ةعيدملاو ةكمر ةفوكلاو دادغبو ةرصبلاو سرافو ناص أو لابجلاو ناسارخ

 401و نسل اوبا نش وإ ا دادغ نطوغساو < روغنلاو ةريزلاو رصمو

 نع یورو < اًظفاح اع امف ناکو < كلذ ريغو خوم او خسانلاو تاءارقلاو

 ٠ نيتئامو نيثالث ةنس هدلوم ناكو < ىهتنا ۰ سانلا نم ىصخي ال ام هنع یورو قاخ

 نم درا ىلع عنتو حلاص نب دمحأ ناك : يناجنزلا رادنب نب يلع نب نسسملا لاقو

 هشاحم رضحي دواد وبأ .كاكو « هسفن نع ةئظلل ايفنو اهزنتو اةفعت مل ثيدحلا ةياور

 عانتمالا يف هتداع فرعو < هثي دح همهس داع 2 ا نال نك هد د عمسيو

 موتی ا ناو هاد وبأ لاتحاف ةناورلا نم هيلع

 ال دواد يب ال لاقف كلذب خيشلا ربخأف اءزج او يلوا ہر اا ام

 اذه ينبا عبجاو هتلعف ام يلع ر ال خيشلا اأ: هل لاقف »9 اذه: لقمز همم لمعي

 ةفئاط عمتجاف عامسلا نم همرحاف هتفرعم مهمواقي مل نواف ةأورلاو ء ابقفلا خويش عم

 خيشلا هل وري ملو < هحبشب عيا باغو احراط» نبالا اذه ممل ضرعتف خويشلا نم

 تاخد : لوقيناك و ۰ هتياورب رختفي ناكف ءزملا هل لص حو «:هغبدج نم اًعيش كلذ عم

 لك هداك ا تيكف ء القاب لدم نيثالث.هب كيرتشاف 1 دحاو مرد يعمو ةفوكلا

 لار جمالا دیا, نع قدك ا03 دسم لج ریو هلآ )ادق موي

 لسرمو عوطق» نيب ينعي ثيدخ فلأ نوثالث يعم لصح رشا ناكالف < ثيدح

 يف مالعألا عو قارعا مام ركب وبأ ناک: ظفاحلا دحأ نب حلاص لاتا

 اق .ثدحو « هتفؤعمو دفا هيلع ثدخف ربما ناطلسلا هل بصت'نمو < ناصمألا

 ةماع هنع بعكاو « نيتئامو .نينامثو فيلا ةنس نادمه مدق < نيتئامو نيعبسلا لبق

 اوغلبي لو < هنم دنسأ خياشم قارعلاب هتقو يف ناك دقو < تقولا كلذ اندلب خياشم

 نأ هولأسف.ناهيصأ ركب وبأ مدق : ناذاش ن نادل ود غلب ام ناقترالاو ةل الا يف

 فلأ نيثالث مهيلع ىلمأف 2 لا3ا كارو |: اوافق لصأ ي مم ٠١ : لاقف مهتدحي

 اولا هکر ناك راو ايف الخلا 0 ةثالث ةعبس يف الإ ا

 فازا ب لا وان ناما يظفح نم تيل مأ : 1 ناک و٤ اف

 ةسخ يباتك يف تدجو قارعل لا ىلإ كفار, ايلف“ التم تيدا ا ةعيس يف مولا

 اف دازو ناذاش نبأ نع ةصقلا هذه بيطحخلا یورو « هب مهندح تنك" ام ىلع اهنم



 ا رک اسع نبا خي رات

 ىضم : نويد'دغباا لاق < دادغب ىلإ عجرو ثدح اهب ثدح ام دعب دود لأ نبا نأ

 ةخسنلا ممل تكا ريئاند ةتسب هورتك ٠ ايف اوجيف م٤ سانلاب بعلو دؤاد بأ نبا

 تيداحأ ةيس يفاوواطخنب ا طاطا لع تضرعو مرادادني ىلإ ا و تيكن
 لآ : نيداش نب صفح ل ٠ اهيف ESE E ثدح ةثالث اهنم

 ناكو « طفح يلي ناك اإ بانك هديب تيأر ام ةنس نيرشعلا وحن دواد يبأ نبا انيلع

 باا کو 9 هتد ضعت مش وبا تبار ناك“ يمت ام دعب ربنملا ىلع دعقي

 ان ا ا لو أب يدب ج نو رنا هجن هل لر

 نوكب نأ الإ كلغ تيأد ام كرد هلل: ينب زلا لاقا 2 هظفح نم تويقلا ثيدَح

 انأو هظفحأ انأف مداربإ ظفحي ناک ام لك : دواد يلأ نبا لاقف « يبرملا ميهاربإ

 ٠ فرعي ناك ا٠ ميهاربإو موجنلا فرعأ انأو < هفرعي ناك ام مداربإ بطلا فرعأ
 وخلا انا نذأي ناك ركب ابأ, ثيل :ةل وقبر زؤلا یسع نب لع ندی ناكمو

 اهني علي نأ يسيع ريزولا دارأ دعاص نبا نيبو هنبب عقو الو « هيلع ءارقلاوا هيلإ
 ربك أ دعاصنبا : دواد بأن بالريزولا لاقف ورع وبأ يضاقلا رضجو هراد يف اهعمج

 خيش تنأ : ريزولا هللاقف < لفأ ال ::لاقف هيلع تدباسو ركي ابأاي هيلإ تق ولف كنم

 ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلع باذكلا فب الا غيشلا :.دواد يأن با لاقف < فيز

 نأ مونت : لاقو ماق غ ٤ اذه : لاق 9 هللا لوسر ىلع باذكللا نم : ريزولا هل لاقف

 الأ شيكا نم تخاطر كدب علص ذر نأ انج ل كل لذأ
 ردتقملا ةفيلطاناكف « مارحملا هللاثنب ىلإ ةادهم ةللحم ةندب هئام يلع نک هذخ امویو

 نيا تارا داغ دب لغ راتو يطلق اهل عدرا ذي ماتش ااكلدردفا
 :/ لوق مجوتملا ناکور ءا ةنشپ واد يانم راک أ دفاض

 مهلوصأ ضعب نم ضعبلا باطيلف ٠٠ ربخ يف ملعلا لهأ رجاشت اذإ

 مهايبس كاست مل لصأالا جرخت ملا ...٠ نإفنيقداصلالءفلص الا كجارخإ

 مهتم عرفلا نإ كلوصا ربظاو مهتحيصت ددرت الو مب وفا

 اذإف < هنيدح فنصأ ناتسحسب انأ و مونلا يف هنع هللا يضر ةريره ابا تبار : لاقو

 نم مكف كبخأ»يفإ .: , هل تاقف © ظالغ بآيش هيلع. رهسأ ةعبر .ةيحللا كوه

 تدجو كظقيتسا الف < لجر ةئاء : لاقف 2 كنع لاس يأ نع دنسأ لجر

 الخلا ريغك هنأ الإ ةقث : لاقف دواد ىلأ نبا نع يتطقزادلا لئس و ٠ .اهلغم دنع



eدج  

 ةرعو © ءاغقلا بلطي هللا دبع نأ ء البلا نم : لوقب ةرم هوبأ ناكو « ثبدحلا يف

 0 ا لاق امانافك لز غانيا ن باذک اذه هللا دبع يبا : لوقي

 بلاط ىبأ نب يلع لئاضف سانلاىلع أرقي دواد يبأ نبا نإ : يربطلا ريرج نبال ليقو

 هيلع ليملاو يلع نع فارخنالاب مهغي ناك : بيطخلا لاق < سراح نم ةريبكتت : لاقف

NIHO)4 هب اقصتم نكي م انف هتع نوعيشل هذ ادعا ناكف ا ناک لحرلا  

 ناهبصأءدق دواد ىلأ نبا نأ ظفالا جرخأ : ( ىلتي ام عمتساف كش ىنا

 هيلإ اوبو ةعاج ةد اع لاو مهنلاو ظفحلاو معلا نوف نينرحسبلا نم ناكو

 اوضرحو « بذكلا هيلع اورتفاو « هيلع اولوقتو « جراولعاو بصاونلا لوقب لا

 اع ا ا ااا نش ومار کرک ی و ی و ع

Eهقنعبرضب يلاولا رعأف ةداهشلا هيلع اوماقأو « زب  » 

 يف حذقو دوهشلا حرجو يلاولا و هللا دبع نب دمحمب ربخلا لصتاف

 هيدلاوأ اقاع ناك هنأب هيف نعطف هدنم نب ی نب دم ملج E ميمتداهش

 ابرلا لك أب بارم هنأ ىلإ اأ ذوهشلا نم روو زالت ب عنب داملا بنتو

 ىلأ نبا ديب ذخأ م < قودص ريغ رتفم هنأ ىلإ رخآ ًادهاش ا < نسانلا“همعظيو

 لوط الآ دبغ:نب دمحم وعدي دواذ ىلأ نبا .ناكف« لدقلا نم. هصاخو._.هجرخأف دواد

 دحاو لك هتوعد AF 0 مهيف هل بیجعس اف هيلع اهدېش نيذلا ىلع اع وعديو هتايح

 نم أربت هنأ هنع يور دقو« هلقع بهذو ظلخ نم عهنمو قرتحا نم مف < مهنم

IE OSC I NCEE EDETE 

 ةربع كفرالا لحأ عم ةقيدصلا ةشئاع ةصقب ىنكو < تايرتفملا هذه لثج لضاف الا ىلدبي

 < (دسح اذإ دساح لك رش نم هّللاب ذوعنف « كلذ نم ةبيرق رومأ يل ىرج دقلو
 هتركاذ كتم هيف ملكت رم لك نأ باتکلا لوأ يف اط رش الزل: يدع نا لاق

 يناهبص الا مهاربإو E هيف ملكت دق دواد ىلأ ا E ا اذه یباتک يف

 ىلإ ذادغب نم كلذ ببسب تارفلا نبا هافنو « بصنلا نم "يش ىلإ ءادقبالا يف بسنو

 ال ايف و تڈ راصف 2 ظأو ثدحو ىدع نب لع هدرو « ظساو

 3 ا | دنع لوبق» وه هيا :E ةماعو < للطلاب فورعم وهو
ES 7 

  Eيع 2 اذه 5 هنم هل نيبت شی م الفەيف هيبا 0 3

 فاصنإالا 8



 tr رک اسعنبا خيران

 ىلصو « ناتسلا باب رباقم دادغبب نفدو « هريغو ربز نبا نايلس وبأ لاق < ةلماك

 هللا يضر اكسات ًادباع ادهاز ناك و« رثك أ وأ ناسنإ فلأ ةئامثالث اهر هيلع
 ٠ هتمحرب ةنجلا ا

 نب رذنملا نب مكحلا نب بوقعي نب فسوي نب ناهلس نب: 6 هللا دبع

 ثيللاو هيأ رع ثدح ٠ يدادغبلا لاقيو يكببعبلا يدبعلا دمت وبأ ةوراجلا
  ةعامج هنع يورو < كرابملا نب هللا دبعو يرازفلا قاحسإ 6 ةعيط نباو

 لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ناك : لاق دوءشم نبا ىلإ هدتسب هيلإ ظفاحلا دتسأو

 لوسر لاق : لاق اًضيأ هنعو * كرابتو ليزات ملا ةعمحلا موي حبصلا ةالص يف أرقي

 مالالا يتمأ نع ينوغلبي ضر الاف نيحايس ةكتتالم هلل نإ : لسو هيلع هللا ىلص هللا

 رجم نأ نمؤمل لحي ال : لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاف : لاق بعك نب يأ نعد
 هاور مالسلاب أدبي يذلا امهريخو « اذه ددو اذه دصيف نايقتلي مايأ ةثالث قوف هاخأ

 ناهلس نب هللا دبعو « قيرطلا اذهريغ نم يور : لاقو مجرتملا قيرط نم يدع نبا

 . ًاركشائبدح دعس نب ثيالا نع ثدح : بيطخلا لاقو ٭* فورعملا كلذب سل

 يل ,ئارس يالا فسوي وبأ ثراحلا نبا( ماللا تفيفخستب ) مالش نب: 5 هللا دبع

 « .ةنجلاب هل دبشو < ملسو هيلع هللا ىلم يبنلا بحصو لسأ ٠ اراصنألا فيلح

 الفغم ب هللا دبعو كلام نب ننأو | هتعا ىؤزو' ٠ ثيداحأ هنع ىوزو

 باطلا نب رع عم دهش هنأ يدقاولا ىورو ٠ نيعباتلاو ةباحصلا نم مربغو ينزمل

 لاق : لاق ىلعي يبأ قبرا ط نم هلا ل زالغا دنشاوا سدقملا تاب حتفو ةيباجلا

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنعو * ٠ ةعدخ برملا : لسو هيلع هللا لص ينلا

 ا نأ هنعو' * اهروكب يف يتمأال كراب ملأ : ملسو
 مالسلا هيلع فسوي دلو نم وه :'لوقي دعس نبا ناكو ٭ ناميرالا نم. ءايملا

 . 00 هللا لص هللا لودر هان رسأ ايلف < نيضحلا ةمسا ناكو

 يك ا نيتن ب ملسو هيلع السنا ةافو لبق سا : يبعشلا لاقو

 «نم دهاش دېش ) : ىلاعت هلوق لزؤن ال : شاوي نب دعس لاقو + فسوي ابأ

 < مالس نب هللا دبع وه : اا فلس للا لدم لع ليئا رس

aا ا نح ناک شياو یو همن ةنيدملاب يلع ةفالخ يف  

 هيلع هللا لص يبنلا مدق امل: لاق هنأ هنع دمحأ ماموالا قيرط نم ظفاحلا جرخأو



 يذل 3

 تفرع, ههخو تابت الف < لفحنلا نميف تك هيلع سانا لفجنا ةئيدملا ملسو

 < مالا اوشفأ : e تعم i تکو ءا ا حرير نخل عو انآ
03 

 ةنجلااولختدت < ماين سانلاو ليللاب اواصو“ ماحر الا اواصو « ماعطلا اومعطأو

 < ثيدخحلا « مالسلا اوشف ! سانلا اهيأ اي : هيفو ىلعي يلأ قيرط نم هاورو * .مالسب

 ا 2 چا اک ینو را « يلماحملاو نك لا أ نبا | قيرط, نم ةاورو

 ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مدق امل: لاق كلام نب سن أ نع دمحأ مامرالا قيرط

 العب ال لادخ ثالث نع كلئاس ينإ هلل لوسر اي : لاقف مالس نا دبع هانا

 دنا لک ايدام لوأ امور 2 ةعايلا طارش لوأنام علاق لم لاق“ ين الإ

 < ينبني رب( نم رخل يدل, لاق 2 همأو مابا دلرلا شا نبأ نمد دلل لهأ
 رانف ةعاسلا طارشأ لوأ امأ : لاق «ةكئالملا نم دوهيلا ودع كاذ 8:ليزبج : لاق

 ةنجلا لهأ هنم لك أي اما لوأ اءأو < برغملا ىلإ ساناا رشختف قرشملا نم جرت

 عزت ةأرملا م لجرلا ءم قبس اذان همأو هابأ دلولا هبش امأو < توح ديك ةدايزف

 ال .ترأ ادهشأ : لاق < اهلل عزن لجرلا ءا١ ةأرمل آم قبس اذإو « دلولا هيلإ
 نإ نإ و تيب موق دوهیلا نإ هللا رمز اا لاق مث« ال اسر كفأو هللا الإ هلإ

 رکنا لر ياپ يع ميپ لإ لسرأف « كدنع ينوي يمالسإا اوهلعب
 نباو انريخ : اولاق 9 ا نب هللا دبع ا لاقف مهبلإ لسرأف .:.لاق

 2 نوملست لسا 5 عیار :٠ لاق « انبقفأ ع نباو انهقفأو « انملاع نباو انلاعو انريخ

 نآو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاقف مالس نبا جرفت « كلذ نم هللا هذاعأ ::اولاق

 : مالس نبا لاقف « انلهاج نباو اناهاجو « انرش نباو انرش : اولاقف < هللا لوسر ادم

 ارشألاو روسي فا نع يراخبلا:هاور:,لوقأر) دبه فرعا سنك يذلا اذه

 ةراشرالاو دبكللاب ةقلعتملا ةدرفنملا ةعطقلا يه توح دكا ةدايز : هلوقو < :تامالغلا

 gk متو ءاملا نوک ةدحوملا ا مف تهب : هل لوقو ٤ ايندلا دافن ىلإ كلذب

 الإ نورامم نوناذك يأ بذكلا نم هيرتفيا اع هلا لوقعلا تهبت يذلا:وهو تيم

 دعس نبا قيررط:نمو_ىلعي لأ قيرط نم ظفاملا: هجرخأو ((  قحا ىلإ نوعجزي
 لعج ةكم ىلإ داق ملسو هيلع هللا ىلع يبلا ىأر امل هنأ ةياور ينو ٠ هوحنب

 هب بتكلا تربخأ يذلا يتلا وه هنأ ملع هنأو « ةوبنلا ٌعاخ: ىأرف ةرمط ىلإ تفتاي

 ةياور. يفو <: !هركذ مدقت يتلا لئاملا نع لأسف ءاج ع« هتي لهأو وه ملسأف



 tio رك اتقا خبرات

 هللا لوسز هل لاقف ةمدقتملا لئاسلا عم ردةلا يف يذلا داودلا نع لأس هنأ ظفاحلل
 لاق دقو نيش اناكانإف رمقلا يف يذلا اولا امأ : ملسو هيلع هللا لص

 رابتلا هب اانلعجو ليلا ةي ا انوحمق نيتي ا َرابَسلاَو ليلا العَجَو ): ىلاعت

 يناربطلا قيرط نم ظفاملا جرخأو * وحلا وهو تيأر يذلا داوساا وهف ( د5 رصبم
 ىتح همم انأو موي ملسو هيلع هللا لم هللا لوسر قلظنا : لاق كلام نب فوع نع

 لوسر مهل لاقف' ميلع انلوخد اوهرکف مديع موي ةئيدملاب دوهيلا ا اناخد

 نا نىك و ا كر ترا E A هللا
 بغلاءامسلا جدأ تت يدوبم لك نع هللا طح هللا لوسز ادع نأو هللا الإ هلإ ال

 لف لوقلا عييلع روك م٤ دحأ مهنم هباجأ امو اوتكسف ٤ هيلع هبضغ يذلا

 < عبذكم ك1 عوالخا ينلاو ىنقما اأو < بقاعلاو رشاحلا ان أال هللاوف مييأ : لاقق
 : لاف ًانفلخ نم لج اذإف جرخن نأ اندرأ ىتح هعم انأو فرصنا م : فوع لاق
 ا ا يأ : لجرلا كلذ لاق غ٤ دمعاي تنأ اک

 كيبأ نم الو كنم هتفأ الو هللا باتكب ملعأ لجر اتيف ناك هنأ ملتن ام هللاو : اولاق
 اودر م تبذك : اولاق « ةاروتلا يف هن هدت يذلا هللا يبن هن أ دهشأ ينإف : لاق « كلبق

 لبقي نا aE هيلع هللا ىلص هللا ل وسر محل لاقف « ارش هيف اولاقو هيلع

 «ةةومب الك نما ةا و < عينا ES ULE مكلوق

 E نحو انج رغ : لاق <« يلا رقي نا 0 ام هيف علقو

 5 5 ر قا ود ا

Oنبا قيرط نم جرخأو  
 ملشو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ E ءاح : لاق كاحضلا نع دعس

 نإ قاتم عمييلع ذخو ينع مهلسف ةبيضع موق مظعا ذوهيلا نإ هللا لوسر اي : لاقف

 لوسر اي ينئبخاوكيلإ لزت يذلا كياتكب و كب اونمؤي نأ كباتكب تنمآو كتعبتا
 ب هللا دبع نوملعت اه : لاقف دولا يلإ لسرأف < كيلع اولخدب نأ لبق د

 < انلففو انملعأو انديسو < هللا باتكتي انملعأو .انريخ' :'اولاق ف مكيف مالا
 2 يب نودءؤت ى ع و يذلا باتكلاب ES ينأ دهش نإ يأ : لاق

 2 هللا لوسر ينأ 2 انأ سا دبع اي : لاقف مهيلع جرغت هاعدق ©« 2 : اولاق



 ا أ

 يب اونمؤت نأ كقاشيم هللا ذخأ < ليجنرالاو ةاروتلا يف دنع (وتكم ينودجت

 مو هب اورفکو < هللا لوسر كنأ لعن ام :اولق « ىلب : لاق ۴ ينكر دأ نم ينعبتي نأد
 اذه و يورو + ةب الا هذه تازاف « قح لاق ام نأو ا ل

 : سابع نبا لاقو * مزح نب ورم نب دم نب ركب يبأ نب هللا دبعو نا نع

 نينا نيو ديع نب دساو. هس نب دساو ةيعس نب ةبلعو مالس نب هللا دبع ادا ١

 هعبت الو دمحمب نمآام : دوهيلا تلاق مالسإالا يف اوبغرو اوقدصو اونماف دوههلا

 لزنأف « هريغ ىلإ اوبهذو مهثابآ نيد او e انرايخ نم اوناک ولو ٤ 2لا

 هلأ تاي نوي ةا يأ باتكلا, لهأ "نم ارعا ارسل ) : ىلاعت هللا

 جرخأو #3 ( نيحلالا نم كلو 4 ) هاوق ىلإ O هو للا ا

E o e Iولا ولا  

 تمم ام : ظفل ينو ٠ مالس نب هللا دبع الإ ةنجلا لهأ نم هنإ دح أال لوقي سو

 نم هنأ ضرألا ىلع يثمي يل لاق وأ دحأل دهشي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 يق داذوب مداوم الا ةقيرط نم م هاورو < مالس نب هللا دبعل الإ ةنجلا لهأ

 ةي الا ( لغم لع ليئا َرْسِإ ينب نم داش دهشو ) ةي الا هذه تلزن هيفو ةياور
 نب هللا دبعو ةكمب ةي الا هذه تلزن : لاقف س٠ نب نسحلا كلذ ركنأ : تاق )

 « يقزوملا قيرط نم هجرخأو < ( ةحيحصلا يه حيحصلا ةياورو ةنيدملاب مالس
 رماع نع رضنلا يأ نع كلام ىلع رودت اهلك ةفلتخم ديناس أب ظفاحلا هجرخأ : تلق )

 هجرخأو <( ةننس يف يئاسنلاو لسمو هخيحص يف يراخبلا أو ؛ دعس ا نع

 يف لسو هيلع هللا يلص يبنلا عم تنك: لاق دعس نع كلام قيرط ريغ نم ظفاحلا

 بعشلا ارو نم ناكو.6 ةئملا لغأ نم لجر بعشلا اذه نم نعاطيل : لاقف نأكم

 ٠ رصتخم اذه « مالس نب هللا دبع علطاف علطيس هنأ تننظف صاقو يأ نب رماع

 لوسر ىلإ تعفد : لاق هيبأ نع دعس نب بعصم نع الوطم يلعي يلا قيرط نم هاورو

 جفلا اذه نم مكتيلع نماطيل : لاقف ماعط نم ةلضف هدنعو. ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ارد وهو كلام نب رس تدر لاق < ةنملا لها نم افلا هذه. لك ابر لحر

 دبع. علطف « انيلع علطي نم صوخش فوشتن اناج « اهيحاص وه : يفت يف تاقف

 يفو ٠ اهلك أف ةلضفلاب هل اعدف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالس نب هلل
 نمو دمحأ مامرالا قيرط نم هوحنب ةجرخأو . ديرث نم ةعصق لصف تناك ايمأ ةباور



 55 رک اع نیا خيرات
 دايع نب سيق نع ىلعي كو دمحأ مامرالا قيرط نم جرخأو ۰ هللا دبع هنبأ قيرط

 نيتعكار رص عوفر هبجوب لجر لخدف ةنيدملا دحسم يف اسلاج ت تيك: :لاق

 الف < هعم تجرخ جرخ الف « ةبجلا - نم لحر اذه : موقلا لاقف اهيف زجوأف

 دجسملا لبق تاخد امل موقلا نإ | تلق سنأتسا الف < هتثددف هلل كحد لك

 كثدحأسو « ملعي الاملوقي نأ دح ًاليغبني ام هللاناحبس: لاقف ك اذك و اذك اولاق

 تيار « هيلع اهتصصقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسردبع ی ایر تيار يفإ < كلذب

 يف هلفسأ دن دج دومح اهطسو ٤ اهتعسو اهترضخ نمرد I ةضور ا

 ال : تاقف « هيلع دعصا : يل ليقف ةدرع هالعأ يف« < اهسلا يف هلع دن طو اا

 دعصا : يل لاقو يناخ نم يباب عفرف اًقيضو ينعي فصنم ينءاجل “ عيطتسأ

 < يدي ينل امنو تظقيتساف < اهب كسمتتسا :لاقف ةورعلاب تذخأى تح تدعصف < هيلع

 دومعلا امأو < مالسرالا ةضورف ةضورلا امأ : لاقف هيلع اهتصصقف هللا لوسر تيت أف

 لاق < توت ىتح مالسرالا ىلع تنأ ىقثولا ةورعلا يهف ةورعلا امأو < مالسرالا دومعف

 هجرخأو ٠ ليم نب رضنلا قيرط نم هاورو ٠ مالس نب هللا دبع وه لجرلا كلذو

 ديع توم اهرخآ يفوأ « بهذ نم ةقلح ةورعلا لدب ةياور يفو ٠ ملسمو يراخبلا

 ينء اج الجر مانملا يف تيأر ينا هتاياور ضعب ينو ٠ قولا ةورعلاب ذختآ وهو هللا

 نع ىرخألاو ينبي نع امهادحإ نيقيرط ىلإ انيبتنا یتح يب قلطناف يدب خاف

 ىتح ب قلطنا مث« ىميلاب ينقملاف يديب ذخأف یرسلا ذخآ ا ترا يلا

 < ىب أف يتسا لع تعقو تدعص ايك یار فن وف سلا نا: تکو اف لبج ىلإ اتينا

 ةن اشار يفانأ اذ افااا ةبرض ينبرضف ةقلح هسأر يف دوم ىلإ قلظنا غ: لاق

 « كنيع تمان :يل لاقف مللسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع كلذ تصصقف: لاق اهب كسمتسم

 قيرط ينميلاو رانلا لهأ قيرط ىرسيلا نوف الامشو اني: تذخأ يتلا قيرطلا امأ
 6 مالسإالا دومعف دومعلا امأو < هغلبت ملو ءادهشلا لع هنإف لبجلا امأو « ةنجلا لهأ

 ةورعلاب كسمعسم تن أو توق توملا كلف براةلا امأو < قثولا .ةورعلاف ةقلحلا امأو

 لوسر تغمس ::لاق' ليج نب ذاع نع, دس نيا, قيرط نم ظفاملا, جرخأو . * قثولا

 أرقي دهاج ناكو ٠ ةنجلا يف ةرشعرشاع هنإ مالسنبا يف لوقب ملسو هيلع هللا یلص هللا
 نم ظفاملا 8 ٭ مالسنب 3 دبع وه : لوقيو د( باتكلا 3 هدنع و

 لوسر ىلإ ىبأ ءاج : لاق مالس نب هللا دبع نب فسوب نع ظفاحلا من یبا قيرط



Aبله  

 ؛ ل اذهب أرقا : لاف ةاروثلاو نارا تأرق ينإ ؛ لاقف ملسو هيلع هلا ىلص هللا

 نع يلصوملا ىلع يبا قيرط نم جرخاو * دعس نبا قيرط نم هاورو « ةليل اذهبو
 ف ةمزح هيلعو قولا يف مالس نب هللا دبع ىع : لاق ةلظنح نب هللا دبع

 «ريكلا ع أ نأ تدرأ نكلو ىلب : لاق 7 اذه نع هللا كانغأ دق سبلأ : هل ليقف

 لاقثم ا يف ناك نم ةنملا لخاني ال : لوقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوس تعمس

 نب يحي نع ظفاحلا یورو ۰ یتا قيرط نم هاؤرو * ربك" نم لدرخ نم ةبح

 هللا لم ین لب لس السلا ر ا ا 0 نا يدك كيب
 هللا ىلص يلا ىلع ملس جرخ اذإو < كتمحر باوبأ يلع حتفا مهللا : لاقو ملسو هيلع

 كص همالغأ كص مالس نبا ناق أ حي نعو ٠ ناطيشلا نم ذومتو .ملسو هيلع
 لاقف < يديس اي كنم صتقأ ال : مالغلا لوقيف « ينم صنقا : لوقيو يكبي لعجف

 نبا تيتأ : لاق ةدرب يبأ نعو  هجولا ةكص الإ هللا هرفغي بنذ لك : مالس نبا

 مكنإو فيزلا ضرأب i : يللاقف ريملا اهس هيلع عشختم لجر وه اذإف مالس

 + ران اهنياف اهوبرقت الق لخاودلاو تقلا نالمح مكل نودييف نيقاهدلا کا

 : يدع نب ميملاو ا نب هللا دبعو ا طايخ نبا ةفيلخ لاق

 هيلعو < كلذ يف الخ ظفاحلا رک ذب ل كق ) نشر أو ثالث ةف دم اب مالس نبا

 ذك 5 مالو هللا دبع ىلإ اا قشمد ةطوغ نم ابقس ةيرق يف يذلا ربقلاف

 2 ملعأ هللاو يتآلا مجرتملا ربق نوكي نأ لمتحيو قافتالاب

 نع ثدح :٠ لدابعب فرعي يقشمدلا ي e مال نب“ 6 هللا دبع
 ديرب کد < قلالا دبع ن ر ماقا نب دم هنع ىور ۰ نمحرلا دبع نب دلاخ

 ٠ هنع يمدقملا لضفلا وبأ هاكح ايف هدنم نب هللا

 رفعج وبأ هيلإ دنسأ + يصمح لاقبو يقشمد < رايس نب 6 هللا دبع

 فلحف سرفب الجر ءادردلاوب أ مواس : لاق راث الا يناعم حرش باتك يف يواحلملا

 دغأ مل نإ اأ كثوأ نأ هرك أ٤ يلخ لاعت : لاق ىضم الف < ةعيي الأ لجنرلا

 ٠ متاع يوب ةيقب يكلو < ىضلا لصأ ملو « اًئيكسم مط مو ٤ ًاضبرع مويلا

 نماثلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هولتيو عباسلا هزجلا عبط

 ةلدابعلا اب ٠١ اأ 5 از



 وے ام

 ارت 2 اديس ىلع هللا ىلصو “من نم أو ريخ نم رس ام لع هلل دج ا

 + لسو هيحصو هلآ ىلعو « مألا عيمج ةمحر لسرملا

 يف انيرح « رکا دا بيدهم نم عباسلا “زجل مات 3 اا

 اذه يف ناك كالسملا نأ الإ « سداسلا ءزجلا يف هانعمر يذلا نتسلا ىلع هحيحصت

 ٠ ١ هقباس يف هنم ةروعو دع

 ىلإ كلذب دصقت انسلف « هانحلصأ امم ةلثمأ تاحفصلا هذه يف ضرعت نإ إو
 < هدحو هلل هلك كلذ يف لضفلا ناف « ان دي ام ىلع لدن و وأ« العام لدن نأ

 م لاح لك ىلع ودخل رهو أ روني لفشل ةانل 2215 2 ااا دما يذلا ره

 للغ باتكلا يف اوئيبَت اذإ ىتح ماركلا ءارقلا ىلإ ةلثمألا كلب يلدن اننكللو
 ناب و روم امد كل دكا نك وارا ی الك را هكا
 * هحيحصت ىلإ ادقفو ام ىلإ

 نم بذهملا ةخسن يف ام مظعم نإ : سداسلا ءزجلا ةمتاخ يف اناق ا لوقن انهو

 ي رکا ل | | رو, يارا فاك ل الا يشق ثغبا رغ لاكفإلا

 اھا ملا | حضاو ريغ هنكل حيحص لصأألا يف وه وأ < هلصأ ىلإ »

 هانعم بلقف ضيخلتلا هدسفأ ام اهنم ىرخأ هوجو كانهو « ةف” رغ بذهملا هلكشتساف

5 

 هدر

 هلادبتسا اهنمو ٠ هلئاقا ريغ ىلإ لوقلا كاذ يف بسني دقو « اشحاف ارييغت هريغ وأ

 ٠ دارملا نع اًثايحأ كلذ هب ىأنيف اهريغب ةحيصفلا تالكلا

NE84 ةحفصلا يف ءاج ام ظنلا يف دراولا .فيحصتلاو  : 

 برجلا ةزعلا يذ نم قوي اك كدصق أن يح ينترواد اذإ يل ام

 يرل ةرملا يدل نب قوا رم هيفا نخ نأ داذأ رام ع نيلاوصلاو

 تح تنك امم كاضرنإو 5 حاتأ ال يش 2 كطخس نإو : هه ص هنمو

 بستحأت نك امك يمل ءيت . هب جانأ مل يش كطخس نإو .: . باوصلاو

E Eدمحي ام قيقعلاف ىح اف, .دنسلا هلي امم .رقف  

 دجلاف قيقعلاف ىتحتملاف  دبسلا هلحي نم رفقأ +: باوصلا»

 چ ١ ٣۹م



 : 1۸ ص هنمو

 * ۸۳ ص هلمو

AE 

 ص هنمو ٩٤

 اجاونملاو

 ص هئمو ٩۹۸

 ارل

 ص هنمو ٩۹٩

 باوصلاو

 باوصلاو

 هيبلثو ةقاخ

 هب رقت ىنغ نم *ي رهاشيح
 _: لوڌخمللو ف اخينا برتن أف
 7 كيدل ةدعر مثورعت

 قلخ ىلق الو لظ فوخ ال
 تردص ةقفرف قافر مهف

 ن كنٍإف مثرهد لاح نإ

 رقت ينغ نه "ىرعا بسح

 ا هل نكي مل نإو كنم

 دضع ةريصب يذ وأ

 درضلا ةنخدلا تحت بقعي

 دمصلا اك اسك ةلالج الإ
 درت ةقئرو يعن كنع

 اودبع يلا كلاح نع كفيت

 دنس هل نكي مل نإو كنم
 1 EL فاي ن برح ا

 كيدل

 تردص ةقفرف قافر مهف

 نل كنف مهب رهد لاح نإ

 هو كسلا I كفار

 ةبيعر كنم كفنت ام كتيأر

 کک رات ريغ ياف هوهنبنف

 ةدعر مثورعت

 تيا ربغ ياف هوبنبنف

 ىرتامل اسناك نإكلاهانأ .:

E :ةا  
 دوال ملا ابا" لامه

 مزاح ريغ رئازتسلا 0 عما : ۱۱١ ص هنمو

 مزاحريغا ءرعا س ا ل نما

 ةريبعضئافو نادخأ كت نإف : 115:1 ص هنمو

 ةريعضئافو نازخأ كت نإف 3

 درصلا ةنجدلا تحن فقفق

 دمصلا هكاسك الالجالإ

 درت فرو عن كنع

 اودهع يتلا كلاح نعكفنت

 دوع يرث ينام ره

 دوع ىرث يف ءامزتها امداعنإ

 ارثوك كسأرب حطنافك لامان

 ارثوك كسر بسطنافكلامابأ

 اباقعلا لزن ذإ قيدصلا عم

 اباتملا كرت ذإ. قيدصلا عم

 ءامد حامرلاب مهيلع بحمو

 ءامد حامرلاب مهيلع تجتو

 بنرمريغ حصنلا يف هنكلو

 تب رمريغ حصنلا يف ةنكلو

 اعيتم وكلا مدنماطيبغنرث أ

 ا

 اقنمفوجلامدنمطييغ نوثأ



 ۱٤۲ ص هثمو

 باوصلاو

 : ٤٤| ص هنمو

 ةكطارصلاو

 : ۱۹۲ ص هئمو

 اتاوصلاو

 : ۲١۹۸ ص هنمو

 باوصلاو

 ENT ص هنمو

 باوصل
 ا ص هلم

 باودل

 انا هو

 باوصل

 : ۲٦۳ ص هنم

 باوصل

 : 515 ص هنمو

 باوصلاو
 : ۲1٤ ص هنمو

 باوصلاو

 ٣٣۲ص هنمو

 باوصلاو

 و

3 

 و 0

 باوصلاو

 نطق وبأ دفو :

 هيبلثو ةعاخ

 ناو جاو کن لاق
 ا کک كل

 مهيلع ىلوسي هوقلاب :اولزن

 ع ر هانا
 تثرو ةللعم فايس أب موا

 ا ترس مويواجل :

 نضح اهتاوس نم لا اعفس

 بدحى رسام بیط ابتسم
 نح اهئآوس نملاج ءاعنش : 31

 فذح يوتشيامبيط أب تسل

 امنإ وبي رقلات سلا ىلودىسعف

 اإ وبي رقلا ب سنلا يوذ ىثغي .:

 قمري داع الا ةعراقم يف ذإ

 امر يداعألا ةعراقم ىهوأ 5

 مهنم ةيازخ نطو وبا دقو
 م ةبازح

 وسي ىح رحفلا يف انب اورابف

 اونيدتىحرحفلايف انب اورام :

 نكي وني دنسملا نيبانكسف

1 01 
 نكي وريدتسملا ينب انكف :

 هو فراطغلادروهل انوعم

 هو فز اطقلادرو هل انو :

 يهنلا يوذريغل ىوحنلاتناكاذإ :

 ىغنلا يوذريغل يوحنلا تناك اذإ :

 اهداعأ يتلا كلثو ٠ هسفن ىلع اهزاذأ ةمازب و

 هسنل ىلع راز ةمادن :

 فا

 سعي ف كلاب وه اناذإ لاذ
 لسعي فكلاب رهام اذإ كادي

 يداولا نم ءيبخي تارفلا ءم

 داوطأ نم “رجب تارفلا ءام

 اناندع خيشلا اأ نع ةثارو

 اناثدع خيشلا اننبأ نع ةثازو

 ناولسو امم ارعوتساو لاسو

 نافرحنيعلا ىوس لك لاق ذإ

 ناولسو ابنم 'رعوش وذ لاسو

 نافوجريعلا ءآوش لك لاق ذإ

 اكاضر غ نمحر لا ىغر يغبن

 اكاضر غ نمحرلا یضر يغيب

 عس حارج نم دقاون .اهيف

 عبنت حارج نم ذفاون اهيف

 عسملا عسواو ىوبعلا واو

 عنقملاو عساوو ثويغلا وباو

 اهرم اناعو ام انف رحفلا عم

 اموقم اباغو اًنايتف رجفلا عم

 ارو خر الا ولاا

 امرحتو ةبهر الإ فولا انب

 احا ذق هيخأ نع هارت لکو

 اجحأ دق هيخأ نع هارت لكو
 دهاج رغد شار ص

pL; 1]دهاج وه نم دخ تغص  

 يعن

 يقتب اهراغ يتلا كالثو



to 

 : 5165 ص هنمو

 55117 ص هنمو

 باوصلاو

 : ۲۷۰ ص هنمو

 باوصلاو وسال :

 : ۲۷۱ ص هئمو

 ينقت الأ :

 هإ#نزماابوص ضر الا يف هل اجو:

 هل نزلا بوص ضر الا يفك اجو :

 باوصلاو

 555 ص هنمو

 باوصلاو

 ١ ۳۱۱ ص هنمو

 كارلا

 : ۳۹۳ ص هنمو

 ماركل لق +

 لغاشةريشعلا بانامنایوس : 9

 باوصلاو

 ۰ ص هنمو

 باوصلاو

 : ۳۰۹ ص هلمو

 باوصلاو

 ۳٠۰ ص هنمو

 ا

 ا

 ةيبلثو ةعئاح

 يف تقر اع اللد

 اغ يف تيقرتا الو:

 انا يدار نوي رت ا ١

le E E 

 بانج نم مكيلع نيقليال

Eابأ  

 ءايحلا

 نقث الأ

 ديعس ابأ

 ضل راضغ لكب نجار

 ضئار اصع لك نحری :

 اوجلب نأ انبابب ماركل لق

 اوحلب انياب

 لغاشةريشعلابانامنأ ىوس

 اح تلا مشاه ودب اذإ

 اهحدقأب تل آ مثاه ونب اذإ

 ذلاجرلا ترواجو تي>حص دقو ١

 لف لاجرلا ترواجو تبحص دقو :

 تر كتالو احرلا س : ۳1۷ ص هەو

 يقثرلا كب لذو تضحد

 قترملا كب لذو تضحد

 مرافما كتحرفأى رخأ لمحت

 مراغملا كتحرفأ ىرخأ ل مججتو

 رجلا ةرألا هيدي اقشا 35
 عذجلا مز الاديدي « اقشلا عم

 يلذعو يناحالم نع رصقتو

 يلذعو يقاحالم نع رمصقتو

 امراي اهيدسيو هداوفب

 اممدسيو هيداوخب اهريني

 اباعص ' ةادغ لك .نبحصيو

 اباعص ةادغ لك نبحصيو

 جرحنم ينفلابيباصتلا يف ام
 جرح فلا لعيباصتلا يف ام

 قئاوب نوكتنأالإ وهالانع
 قماوتلا نوكي نأ ال وهللا نع
 نات 5اف یف

 ننغلاةلودتفاخو ضيفا لإ

 نخألوردغأ ملو ءاخإكامأ
 نخألوردغأ موءاخإ | للمأ

 5 تنأ امل وحمت يلايللاف
 لضفل يلتبم هب يبسجو هالا ىلع ين اب كيف تلكوت دق
 يناريال ناناخإ ل ينا ريغ

 ثيو كيب الو احولا خوتف :

Eلكشب لکن رج كب  

 يلق تنأ ا ودمت يلايللاف
 لضفل الينم هب يبسحو هلا ىلع ينباب تاکوت دق
 لكتب لكن رج كہزاجأف ينارث ال را ناخ ينأ ريغ



 : 8/15 ص هنمو

 باوصلاو

 : ۳۷٦ ص هنمو

 : ۳۹٤ ص هنمو

 باوصلاو

 : ۳۹٤ ص هنمو

EA 

 : ۳۹۶۹ ص هنمو

 باوصلاو

 : <۳1 ص هنمو

 يدو تاو

 : ٤۳٦1 ص هنمو

 ااو

 هيبلتو ةئاخ

 الا اهيا ىف وللا كأي
4 

EEE myتاكل  

e SAT 

 ا8 ر افانازیظغا لعاودمأأ

 امس ناوّدلا نم اهانوذح

 ايس ناوصلا نم اهانوذح

 قلاش لل هللا. اقفو

 هيف ضا ناک بجل يذب

 تءاحف . اهتنعأ . انأبعف

 هيفءضّيبلا ناك ل يذب
 ريال ناصح اردن لوح
 رتو نإناص> ءآرغنبالوح
 اد2 دغا ارح

 ةداقم فا ناد زراياويتع

 بعصمل هجو نيبجو اذكألو

 ت 0 2 . حفاوس نويعلاء اجر أبت لاجف

 ميفاوسسنويعلا ءاجر أب تلاجف

 هلوقب دیبع بدن ديعس نباف
 EN ادعستن اف

 املافقأ ستففاف كنيم ضمان

 اافقأ ستنفاف كنميب ضمناف

 ساوع
 موحنلا اهسراوف تزرب اذإ

 معرب E رابغلاو سراوع

 موحنلا اهسناوق .تزرب..اذإ

 ردقنا مغرلاب بلاط نإو زاف

 ردتقا مغولاب بلاط نإو زاف

 رث بل وذ ةطقسلا كشوم

 رثث بل وذ ةطقسلا كشوم

 الاغاو براعشلا هل تك

 الاحلاو براغشلا هل. دعأ

 ايصنا ناوزم نبال هجوو ضل رم

 ابص ذإ ناورعنب الدهجوو ضرع

 باعشن يذلا <بتست عمدلا نم
8 4 7 

 بقعتي يذلا ىلتتست عمدلا نم

 بحتتلاو کلا انم هل لقو

 بحتتلاو ا انم هل لقو

 : اج امكلذ نةرثنلايف تدرودنم ةلغم أك لإ و موظنم ايف فيرحتلانم ةلثمأ هذه
 ٠ حبصلو : باودلاو ٤ اراک تر °

 ٠ انواقشأو : باودلاو < انرافسأو انتاوخإ : ه قاف

 ٠ اهاعرم بيذي الو اهبارت فجي ال ةسابشب : ١١ صيفو
 ٠ اهاعرم تبني لذ“ ايات الة فانا كناوضلا)



tot 

 ٣۱۷ص يفو
 ٦۱ ص يفو

 1۴ ص يفو

 1۸ ص يفو

 و

 لاو

 ۸٩ ص يفو

 ۸۷ ص يفو

 ٩۱ ص يفو

 54 ص يفو

 19 يفو

 باوصلاو

 ص يفو

USE ةوالتاو(نيبملال يف وأ ىدهىلعل کاب إ هيف و NL 

 هيبلثو ةئاخ
: 

 اش نإو 3 باوصلاو 3 قصست NEE نو:

 ان باوصلاو 3 انب نلصنا دق

 يرشلا يذ ىسح كل : باودلاو 0 يرسلا يذ يح ىلإ يهذا :

 كرد : باوصلاو ¢ اردن

 اء ا٧د لذبن نأنم لثمأ اعيش دحن الف ناثع رمأ يف بهاذ انأ مهللا
 يضرت تح مويلا ينم ناؤعل دج مهللا هيف

 خلا ينم نائعل ذخ مهللا - دجن الف نافع رمأ يف انهاد انإ
 اوناك ا لق اوذاع : باوصلاو < اوناك اک مههلإ مهبولق تداعف :
 ضانلا نم : باوصلاو < ضايبلا نم كرت امو :

 مهثانإ ىوس : باوصلاو < مهعهام ىوس :

 انئازوإب : باوصلاو « ايناراب لزن يح :

 دسأ ينب نم ةصقلا يذ لهأىع لايج تناكف لابجي ةحيلط مامو :
 جل دمو ليل- دلاو ثيل نم بسا نمو

 رسا ينب نم ةصقلا يذ لهأ ىلع لابح ناكف لابحب ةحيلط مدمأو 3

 جلدمو ل لثدلاو ثيل نم شا نمو

 0 خا اتقلتو : باوصل Jl > ةناسأ ةعالشف دوفو تغلبو ِ

 خلا ارق اعد م : وصلاو «لوعأب مرمأف ءارقب اعد م :

 مثوهدهد مث لایا مب نيف ا دق انأب ءدرلا مهيلع جرخف

 ٠ لا هلوط يف وغ لك اذهف لبالا هوجو يف مهلجراب
 اهوهدهد م لابحلا اهيف اولعجو اهوخفن دق *احن أب ءدرلا مييلع جرخف
 ملا هلوطر يف يف لك هدهدتف لبإالا هوجو يف مناجرأب
 ان انف اهولزأيل مهزاني ناک نمو ةنلعت ونب فاخ

 اهتم اوعنمق اهولزنيل م زانم تناك( ھو ةياعت ید ترا
 يساکو يداك و يدلو : باوصلاو : ساكو يداك" هدو :

 تولخ : :باوصلاو“.« دل

 كيأر نم : باوصلاو « نيقب ىلع كئارو نمناک دا ع

 ع
 (مکاب ا,



 :155 ص يفد

 : ۱۳۳ ص يفد

 باوصلاو

 1 ص يقو

 : ۱۳٤ ص يقو

 : ۱۳١ ص يفو

ST ل ا SIDE ۱۳۷ ص يفو 

 5121 نم

 : ۱٤۱ ص يفو

TAFE TY 

 ١54 ص يفو ٠ لاقف ثعبناف : باوصلاو « لاقف تفتلاف :

 : ١55 ص يفو

 : ۱١۱ ص يقو

 باوصلاو

 ٠١۲ ص يفو

 هفصخ : باوضلاو 0 کالا :

 too هيبلتو ةعئاخ

 نيلجر لآ ء اله امنإ : باودلاو < نيلجر دحأل وه اك :

 03 لل تا تاي لا - يف مهن وبا

E E 4ءقياآلا ( هن ةشلذ  

 معفلا بأ نبا : باوصلاو < عيب برا نأ نبا

 ةةئاعبرأو : باوصلاو 3 ةئاعالثلا دعب نيسمحو نيتنثا ةنس يف

EF EI AEG E 

 ٠ اقونا : باوصلاو « اًقومأ يمست يهو

 خلا نضحت يهو اقوم امو : باوصلاو 3 خلا نفح يف اهقوم امأ

MSEل  

 ءاقرخلا : باوصلاو < ء اقوا نويضرفلا اهيمسي يتلا يهو

 ٠ ةبوتلا تلبقتسا دق ينإو يد يل نقحت نأ قاد انهو

 «”ةيروتلا يل تايعتشاو يدل تج اوا ادعو

 2 ثايدلا تديلف ب ارضلاو ,:تايدلا تدباف:

 ٠ ابمهب قيرت باوصلاو < ا طم

 تلصتا اهيفو: ٠ خلا سبخ : باوصلاو < هيوخأو يئاحلا شيخ :
 امنع اهانلصفف اهلبق ينلاب معاع نب رماع ةمحرت

TEنيتيننلا د  

 58 م باوصلاو 3 هلام يف 3

 راغ هنإإف : باوصلاو < راغأ دق هنإف اوريغأف :

 حص ام مكتي اولابت الأ .شيرق رشعم اي

 متعنص اذام شيرق شعم مكتب أول انتالأ :

 خلاىقمامف هاثيب ام ىلع : باوصلاو < سلاحا نم ىتغم امف هءاس ام

 يئاسنلا راسي نیا : باوصلاو 3 راشنلا واش نب ليعاعسإ



 هيبلتو ةقاخ

 « نيلمافلا ريخ وهو حلا يتب هت الإ محال نأ :

 . ) نيلِصاقأا ' ن رمز ومنا قمتي ها ةكحلا نإ ) :
 نه نأ عيفشلا م باولو 4 لا يقل لا من :
 ءااديكدتو دعيج: باوصلاو ٠ هبيذتو هعيحب كنأ يلإ اكش :

 ٠ درجياردو اسف نم : باوصلاو < دوجلا رذو اسن نم ًادغ اهبجاو :
 و وكم قل مسجل ايل لاق اس تالت ىصوأفا :
 ۰ دحاو نکسم کم يف هلك عمجي ال : لاقف ن اک ثاثب ىصوأف 5
AGابقئاوب نم كيلع فاخأ ينأال امنع لقتتا  

al ¢٠ اهقئاوب نم فوختت يذلا اهنع ل  

 تلغ خسم الو فسخ باذع اهيلع لزني مل ةمأ ىلع بضغ اذإ هللا

 ا اهيلع يلبو اهراطما ابنع نحو اهراعس

 ع خسم الو فسخ باذع اهب لزني مل ةمأ ىلع بضغ اذإ هللا نإ 3

LÎكاع رارشأ اهيلع يليو 0 اهر اخ اهنع سیو  

| 

 أ

 اهب تامو :باو لاو < نيمرمست اهو ىأرنم رسسدإب نم مجرتملا ناك :

 ٠ نوحي لمآ يلم الا :.باوضلاو ٠ ٠٠ نوخيج ليا يليالا :
 ١ درب الا نب نايفس : باوصلاو « يلكلا دربال نب نالا :
 هت ز جانم نع : باوصلاو < ات رخأتم نع :

 ٠ هوما الإ : باوصلاو < هوتميتأ الإ دحأ مكل نفرشي الف :

 رمعمنبهللاديبعنتر هعل : باوضلاو + زيزعلا ديعنب رمعللئاقلاوهو :
 ا: ر تارشا ايف اوة عن اك :
 خا ناحشرت يايرفذاهللزت مل : باوصلاو < حشرت ياتفاهلزتا مل :
 هلطخ هب ازت دقفا:: باوصلاو ٤ هلطخ هيارب ديازت دقف :

 2 مل :اهيفو < فيقثتلاب باوصلاو < فيفنتلاب ذخؤي و
 اوريفملا:تاوصلاو «ريسجلاوريفحلا: ايفو ٠ ةففولا: باو هلآ

Eكمطن هللا عطأف : : باوصلاو < كعطي يذلا عط  

 ةطوشن الا : باوصلاو < ةطرشأالا كيلعتكجتتساو : ٠<
 هزفتسي ام : باوصلاو ¢ مهحايص هرعتسي ام 3



KLباوصلاو 0 ا ىا  

 فارضلاو أ. هركي ده نذاامأو:؛.

 هيبلتو ةئاخ

IDESامل حتي الو : باوصلاو <  

 2 ارنب
 . يجربلا "ىباض نباريمع : باوصلاو < ىمجرلا ياض نب رمح لتقو :

 دا كلو او «. .دهشتسا ناك نم:

 مايرالوماكتأ الو و هلنقأ ال: باو لاو < م كت الو مابأ الوهلتقأالەللاو :
 ٠ يشرق هقفأ ::باودلاو < هيأر يشرق فأ مجرا ناك 3

 را داو باوصلاو < هيلع ليطاو

 يلي دكر نم اكن ذإ

 ا يدل یا ا ردم | یا و
 يوارلاوه نيسملاوبأو « يرملاثراحلا وبأ : باوصلاو < يزارلا نيسحلا لا وبا لاقو

 : لاقق. 9 نامزلا اذه يف انل ناك امأ دخت ابأ : هتجوز هل تلاقف : ۸١ ص يفو

 باوصلاو

 ۸۹ ضيفو

 : خ4 ص يفو

 ناّوصلاو

N 

 چا قص 2

 قابلا كنأشفأ ويلا دعم اتك ناف
 8 بيصن نم لاما اذه يق انا ناك امأ دم ابأ : هتجوز هل تلاقف :

 يتب اف كاف و لا دش تنك "نيف لاق
 بي نب ةحلط ناک: باوصلاو « ةفاوكشلا.ل رهأ يثدحم نم ىجحي ن راك:

 كلاخ ن ESER نإ

 كلاخ نبا تدضعو ترزاو نم قحأ نإ : تلاقف“:

 ليللاب كلذ ارو ام سسعب : باوصلاو < ليللاب كلذ سسعي
 لجد ىلع م ماقو: باوصلاو < لجر مايق ماقو

 قاحسإ 1 يبأ نب سنو 3 باوصلاو <« قاحسإ وب ر لاقو :

 هيلإ مم ا لجر اجو باوصلاو ٤ مدخ لحرب م* 0

 طوسلاب بؤي نأ أ رمأف : باوصلاو © طوسلاب برضف هب نينا
 ةبالق وبأ : باوصلاو < لسم هاورو :



 هيبنتو ةئاخ

 ةديبع يبأ لع سک أ نب ملسم لخدو :

 ةاديبع اهأ لع“ لدندأ نما يل ركب ذ١ نك أ٠ نب ملسم لاقو :
 دزفملا كل ملاريمضب ةضقلا ر هنأ ىلإ هيلع تاخد : ئدحيملاةزم<وبألاقو -:

 ثنا عمجريمضبةصقلا لاهل الاخ منشا: ا6ز وبا لاق :

 مدا نبا مرهم : باوصلاو < ءرملا بشي :

 ةع ليفظ رفف كلام نب ليفط هزراب دقو '(فِنأ هيفا لاقو :

 * كلام هيخأ نع رفو كلام نب ليفطل اضيأ شوأ لاقو :

 رماع ينب نيب نم يخأ نبا اي ينرفخأ : هيخأ نبال لاقف :
 رماع يتب نيب نم يخأ نبا ينرفخأ : لاقف :
 ٠ خلا مشاه ينب يراعل بوث سابعلا ناك : ريبزلا لاق :
 خلا مشاه يب يراعل بوث سابعلل ناك لاقي : ريبزلا لاق :
 سابعلا لي ام يلإ بحأ لست نأأل هللاوف سابع نبال لاق رمت نأ :
 باطحلا اب نأنميلإب حأ نت نأال هللاوف لسأ :سابعلللاقرمتنأ :

 خلا لضفلا م أدب ينتربخأ"يشام :لاق اسوديلعهللاىلصهللالوسر هآر ايلف :

 خلا يش ام : لاق سابعلا نإ عديل ماقلس و هيلع هللا ىلصهلالوسرءارالف :

 موقسي لف انوقسا : هله ال لاقف ءام لع درو ذإ قيرطلا يف وه انببف :

 خلا شيرق تلاقف اهتحت * آم نيع اذٍاف هتلحار ثعبف

 < هتلحار كن اوبأف انوقسا : نييشرقلل لاق قيرطلا يف ناك الف

 خلا اولاقف مماقسو برشف نيع اهنخ تحن نم ثعبنا تضم الف

 الإ باب يف لخدي مهتم دحأ سيل ناو سانلا سوءور شيرق نإ 3

 ٠ سانلا نم ةفئاط هعم لخد

 مهيلع هللا حق الإ ياب نولخدي ال < :سانلا سوور (شِنرق نإ:



 باوصلاو

 َ ۲۷۲ ص يفو

 باوصلاو

 YY ص فو

 باوصلاو

 58١ ص يفد

 باوصلاو

 ۸۹ ص فو

 باوصلاو

 : ۲۹۱ ص يفو

 باوصلاو

 : ۳۰۸ص يفو

 : "15 ص يفو

 باوصلاو

 /. ۳۴۹ ص يقو

 ص فو

 ءا ني فو

 باوصلاو

 ٠1 ص يقو

 468 هيبلتد ةمماخ

 نيكسملا زجمي نلف « زاك هيف عمجي نأ ينغلازجعي نإ : ةطوغلل لاق :
 ار اهيف مشل نأ

 نيتئاملا ذعب نيعبسو ىدح | ليقو نيعبس ةنس ليق ونيتسو رس ةئس تام

 ليقو « ةئامو نيعبس ةنس ةدلومو « نيتئامو نيتسو عبس ةنس تام

 ةئامو نيتسو عست ةنس

 ملسأو مصتملا ىلإ ءآحف ةناغ رف نم مجرتملا دج ناک :

 نايذخو «رفعحهدح ما ) | لساف مصتسملاىلإ !ةناغرفنمنايذخ هدج باج :

 ةناغرف نم باج و هتيمست لافغٍاف « هدج وبأ وه

 ( دارملا ريغ وهو رفعج

 لوقي جرتملاز را ريب زلا نبا يلإ و ةنيدملا لهأ ىلإ شيجلا ديزي هجو الو :

 : لاقف زجترا ريبزلا نبا ىلإ و ةنيدملا لهأ ىل اإ شدجلا ديزي هجو الو :

 ليصأألا يفوأ ناك اع ::باوصلاو « ا ةيصءم نع ؟«اهنأف AN ص يفو
 هرغش نمو :املاص خيش ناكو :

 هسفنل راتلا نبا اندشنأ : لاق < بلاص خيش ناكو
 ىلإ بتكف هساحو باتكلا ضعب هذخأف "يشب ۾ مها هنأ هرابخأ نم

 . خلا مود عدا

 سبل هيلع عفر دق يش يف يف باتكلا ضعب ذخأ هنأ ران
 ٠٠ خلا ةعقر ريذولا ىلإ ب نتكف

 ناؤع نب ريرج لاقو ::باوصلاو 0 ةئرهأزلا وبأ لاقو

 خلا قرتحت لف رانلايف تيقلأ تنا: لاق« قح أثنأ :لاقيل رفغتساهللاقف

 علاقرتتر ران يفشل أكنإ قحأ تنأ : لاق ل افغا: هل لاق :
E(بطاخلا يأ) ) خلاهللاقف : باوصلاو < خلا هل لاقو هرعأب  

 E تلاقف :باوصلاو « هيلعدتحرطاهيلعدربل تلاقف : ۱

 هللا دبع نع ريبزلا نب بعصم ثدحو :

 ريبزأا نب هللا دبع نع ريبزلا نب بعصف نب هللا دبع ثدحو :

 هل اكوام لسرا مث ريبزلا نبا هقلتي ملو سانلا هقلتي لف ةيواعم جح :
 : خلا ةيواعم كل لوقي ام بهذا هل لاقو



° 

 باوصلاو

 ٤٠۰۹ ص يفو

 : ٠۹< ص يفو

 باوصلاو وهو انأ تبصانتو انيثاوت ىتح تاقو يل لاقف :

 ٤۳۴ ص يفو

 EG ند فو

 باوصلاو

 UY ص فو

 باوصلاو

 ٤٤۴٣ نص يفو

 هيلو ةعاخ

 : لاقف هل ىلوم ثعبو ريبزلا نبا هلق و سانلا هاقلتف ةيواعم عاج

 ٠ خلا ةيواعم كلل لوقي ا٠ رظناف بهذا
 دعب هتيقلف ريبزاا نبا تبحص حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع لاقو

 خلا 3 يدعب تنك فيك حرس ىبأ نبا انآ تلقف - امدلت» ةمشملا

 هتيقلف : لاقحرس فال هللادبع بحص دقريب زلا نبا ناكو :

 .٠ خلا 2يدعب تشک ف يك رس يبأ نبا :تاقفد اًمكلعمةمشفلادغب

 وهو انآ تیاصخو اهيئاوقف تلق يل لاق

 ةت < اكاد ل ةف حاز طلاو لر اهلل تلك لوتن :

 همرحاف هتفرعمب مهلثم لک نإف

 همرحاف هتفرعم مهمواقي مل نواف :

 ٠ خلا لوبقم وهو هيبأ عم هيف ناكهبعك ا ةماعو :

 ۰ خلا لوبقه وه هيبأ عم ا ةماعو :

 ٠ نع وبا: باوصلاو «< يدبلا أ دبع وبأ 0

ENN I SAE EE E NSS لادتسا اهأو 

 الا ند هنمو

 ۸۱ ص ءثمو

 11١ ص هنمو

 ٩۲ ص هنمو

 ف و

 ۱۲۲ ص هنمو

 ١۲١ ص هنمو

 ۱۳١ ص هنمو

 لبتسا : لص لاو < “ىرب
 ابلغ اا م دف لس الا وك ءاجلش اار الأ ادا د
 مهيب همسق : لصأالاو « مييلع همسق اوءاج الف :

 ةربدلا : لصألاو < ةرئادلا : اهيفو ٠ کلب :لصأالاو 6 رايد :

 ثعبو : لصالاو < لسراو :

 ادل اذ: لص الاوي 4 نان ريخأ دقو:

 ٠ ىف: لصألاو < لجد :
 تز اذإ : لصأألاو «::تدعشاراذإ أ:

 ٠ ابيلإ .انلاتخا : لضأالاو. <  اهدقف انقذ :



 ۱۳۸ ند هئمو

 ۱۳۸ ص هنمو

 ۱١۲ ص هنمو

 : ۱١۱ ص هنمو

 : ۱٦۳ ص هنمو

 : ٦٤| ص هنمو

 ۱۸۰ص هەو

 املأ ص هنمو

 : 5186 ص هنمو

 : ۲۹۰ ص هنمو

 : ۲۹۷ ص هنمو

 : ٠۰٦ ص هلمو

 : ۳۱٣۱ ص هنمو

 ۳۱۷ ص هنمو

 : ۳۲۱ ص هنمو

 : ۳۲۲ ص هيمو

 ۳٤۹ ص هنمو

 ٣۰٣۴۳ ص هنمو

 ۳٣٤١ ص هنمو

 : ۳1٤ ص هنمو

 ٤٣۳ص هنمو

 ۳۷۴۳ ص هنمو

 : ۳۹۲ ص هنمو

٤ 

 ص هنمو ٠۰٥

 ص هنمو ٠

 : 5158 ص هنمو

 كلل هيبنتو ةماح

 هدد يلالباسأ .: لالا ی ناجا لون ارطم نأ ١
 . قاف ال €0 .ينراجأ ا
 يما لصألاو ٤ ت

 مرج یا تا لصألاو 6 هوجو نمانلا نسح
 ا : لصألاو ٤

 فوت أ يلف تيضقثيح :لصألاو « فاخأيف إف تضبق ثيحيفونفدا
 ٠ طاباس يلا ااا ى : لصألاو « طاباس ىلإ انا

 ناتسب ةيحان نم اوابقأو : لصأألاو 3 ناعش اة نم او

 زوجي ىتح الزن الإ : لصأالاو « زوجي ىتح هل الجرت الإ

 ٠ لاقفكلذ ين هل ليقف : لصأألاو < لا لاقكلَذنعلئس اذإناكو
 + رع ءأرلالطأالاو ا رع ةجتوز
 ااا رمل 3 كل( | لأ تيشنبال

 قلصتي : لضأالاو <« هب قصتلب وهو

 ٠ يوما ليللا نم بهذ ايلف : لصأألاو < ليللا رطش بهذ الف :
 * خلا يهتنيف : لصالاو ء مهئابآ ريغ ىلإ موق بهذيف
 ٠ "يجي نم: لصألاو < انا ارم

 خلا هتمربت ذخأف ن ةمرب : : لصألاو « خلا لوحلاب تدع اني لبحب :

 بف قيقا: . لضصالاو « امككبحاص لتق دق :

 « اهايإ مهعطقأ : رال اهايإ ماطعأ رمت ناک :
 ٠ لبي نم' هداتسإ يف : لصأألاو < ليهاحم هدانسإ يف
 : 9 مهتم : لم لاو > انک وقتا

 . تومن نأ ىلع انجرخ اإ : لصأالاو < توم ا ىلع انعياب امنإ :
 غلا تلاقف موب هتأأرما هب ترصبف هت ارم نع ارم اهعقاوي ناكو
 خلات اقفاهب اك رام يو هاك
 : لصألاو « هرظن لاح

 rr < جوج لطب لچر : ٤١
 مجرو  عجربف : لصألاو ¢ عجرتساو ب عجرتسپف



ttةيبلثو ةعاخ  

 * رمثعاف : لصألاو < ميف لفلغتف : 6۲۸ ص هنمو

 نودي ام ريغ : لصأالاو < نوناعي ام ريغ نورسسيو : 558 ص هنمو

 ةضفارلاو ةظمارقلا غف : لصأألاو < ةضفارلاو ةطءارقلا كانه ناكف : ٤٠١ ص هنمو
 ةا كلو“ للم الا“ مورا كيتو 5۳۳ ص دنمو

 ٠ ماذيملا يلأ ةنتف : لصألاو < ماذيملا يلأ ةعقو : 587 ص هنمو

 ريناد ةتس هوطعأ الجر اواسرأ ت : ٤٤١ ص هنمو

 + ريناند ةتسب ةورتكاا احيفاوحيف غ : ١٠ لصألاو

 ء

 لع خالا يديإ تبل اع .هلصأ لإ هانذدروأ هاحلصأ ام ضعب اذه
 ادصا انن أ يعدن انسلو < هلكيشتسن وأ هب فقوتل ام يف الإ لوصألا ىلإ عجرم ات

 فلؤملا نيبو اننيب ةقشلا تدعب دقو اذه انل ىلاو « لئاقلا هانع يذلا دارملا ةكاش هيف

 رفظن ول دون انك" مو« اندمبأ امن انبصأ نكت مل نإ اننأ بسحن اننكلو « لئاقلا هَل
 رابظإب عرسنو > ءانعلا اذه نم انسفنا نع ففخنف يتب ام هب ضراعن حيحص 8

 نأ دحأ دنع هدوجوب لعب وأ لص ألا نم “يش هيدل ناك نم وج راف < ءآزجألا ةيقب

 ةمدخب ءاقو < ءآرش وأ ةراجإ وأ ةيراع نإ بحب ام ىلع هنأشب ادضوافي وأ هيلإ اندشري

 ٠ قيفوتلا يلو هللاو معلا

0 5 

 ريبغ رولا ٠٠١١ ةنس رخ الا عيبر رهش نم رشع يناثلا يف : قشمد



 عطا اليم عی

 : اهنم مهملا جيحصت اذهو ةهادب كردت ةفيفط طالغأ عبطلا اأ, تعقو
 باوضلا ..اطلاا رطسلا ةحفصلا  باوصلا أطخلا رطسلا ةحفصلا

 م 5 AT ا ميم دن

 مع انيبأ | لماع ا 1
 مههلإانذبنو رز انيبأ انذبنو بجا كذبجأ

 اهيلع قرت اهيلع قرب

 اهسرحنو اهسرحيو

 عاجسالاو عاّسالا٠

 ىلج الخ

 لاقف ماق مث ماقف:للاق



 عبطلا اط حييحصل 44

 تارعلا اطلع ا لا
1 

 نم نه كيلع ۲ ٥ هرم ال اربدم ةرموالاربدم كا

 هرذانت NM يا ىر ١ يقلك ا اطللا
1 0 

 يرينا ياريتأ 2
ley eg ۲۹4 

 نكمطا نئطا

۸ 

۲۷ 

 ا تارت دعساب

 ايانملل اوعياتت انانمللاوعيابت ٩

 هللا هلل 4

Yoاا مالس مالسا  

E 

 A ص ف ةلدابعلا اا ء اممأ يف ءاملا فرح عضو ¥ هیبت *

 عباسلا رطسلا دعب ٠۷١ ص يف هعضو باوصلاو



 a نبا خيرات تيد نم عباسلا ءدجلا س رهف

 داضلا فرع

 ) ك احصل ةعما نم وذ 0

 ينالوا ير سابا وأ
 يذابارتس الا يدسألا دمت وبأ

 عيا ليج وبأ

 ىسكسلا لمر نب كاحضلا

 دايزةسايس و ةي واعمةسايس نيب ةنراقم
3 

 كلملادبع نب ديزييف كاحضلارعش

 زرطملا يلوم يدنهلا كاحضلا
 يرل شرخ نل

 .٠ يزيشاالا تز ووا
 ىمليدلا زوريف نب كاحضلا

 ياشلا يرهفلا سرق نب كاحضلا

 خلا تف نف ةعاسلا يدي نيبنإ ثيدح

 يلا ة ةمامإ

 اهسفت ال ناورمو كاحتفلا ةعيابم

 لاتقلا نم اهني ناك ام کادو

 كاحضلا لتقو ناور م رفظو

 يميمنلا شنق نب فدح كلا

 نب رعاة طع انج الأ دوفو

 هيدي نيب هتېطخو باطخلا

 رمح اندیس مكح نم تالك

1 

 قرحأالاّن عنا وفص ني دلاخ ثيدح

 ثيدحلا اذه نم ااف ريسفت

 مكح ارك فح الل ةبطخ

 ةلاغقأو كالا ك

 اا ح شو كح الا ةفتج

 هواثرو تل

 ليينلا يناييشلا مماع 5

 ةكحضم ةردان

 ناملس يلوم رفاسم نب كاحضلا

 ا ةياور نم دبدنلا ثيدح

 يريملا رذنملا نب كاحضلا

 هايإهترفانمو ةبواعمان دیس ىلع هدوفو

 لئابقلا نم. ةر فسوف
 ا تت

 يحرألا طف نب كاحضلا
 SEN ديزي نب كاحضلا

 : يرفاعملا كاحضلا

 ٠ ةنجلا ةفص يف ثيدح

E )رارض هعما نم  ) 

 ةرأالا نب زارض

 يباحصلايدس ًالاروز الا نب رارض

 ٠ رجلا برش يف نيلوأتملا دح

 م



 رک اع نبل ع رايتس ع تسرق
 ةحفصلا

 ٍيباحصلا يربفلا باطخلا نب رارض

 كلذ يفهرعشورارضل ليم مأةراجإ

 ê موي هدهشمرارض فص

۶ |$ 
 دحأ م مول هرعس

 ينانكلا ادر نإ رارض

 هقصوو N دیس ىلع هدوفو

 ديكو لا مكر ایج ند

<Y 

 يل رم ہا نم کذ)

 هرعشو نميوض يأ ]نب سيرض

UE 

 اا

 ٠ ينوصلا ىبحي نب ةر مک

 * ةعرز نب مضعخ

 ء [طا فرم

 ( قراط هما نم کد )

 لدن ألا حتاف دايز نب قراط

 ريد نب ىموم اد باس

 5 يلحبلا يسمحألا هللا دبعو بأ

 ۰ ناهع يلوم ورم نب قراط

 ٠ يطجلا يئاطلا فاطغلا وبأ

 ٠ زيزعلا دبع نب رمت يلوم قراط

 زيزعلا دبع نب رمت هن ملكت ام رخآ

 ٣ تولاط ةمسا نم کذ) (

 ۰ ليئارسمإ يتب كلم تولاط

 رعشو يناكللا حز الاب تولاط

 هرعشو يئاطلا رهزأألا نب تولاط

 ( رهاط هما نم كذ )

 يعفاشلاينباقلا ىدومحملانيسملا وبأ

 ٠ مالسلا ءاشفإ يف ثيدح

 ولا تاک ر نا رهاط

 یار ةيمسلا لصأ

 غئاصلا يننيا رفسأألا لبس نب رهاط

 نيبجولا وذ سانلا رش نإ ثيدح

 ٠ بتاكلا يثراحلا بیطل

 E دبع نب ر

 يناربطلا مشاه ينب يلوم بيطا

 hl د سبب

 ىعاضقلاهللا دبعيبأ ىغاقلا نب لضفلاوبأ

 ظعاولا ةيوك اك نب مساقلا يبأ نبا

 خلا ةلاصلا لامعألاب اورذاب ثيدح

 رب رضلا يركبلا دم نب رهاط

 ( دارط هعمإ نم 5

 نيسحلا انديس ةبحم يف ثيدح
 نيعلا نم ذيوعتلا يف ثيدح



 ركأسع نبا خيران بيذبت تسرهف

 اشا ود لكلا سارف وبا
 نسا نب دعا ريما زاغشأ
 يناتسر ملا حلاص وبأ دنحأ نب ةفرط
 تبلا ين ىلصملا ذاخَتا ثيدح

 رعاشلا مكح نب حامرط 3 و

 قدزرفلل هتاجاپعو كاللا دبع ىلع

 اعفالتخا ةرثك ىلع تیک هتبحص

 رعاشلا يفقثلا ليعاممإ نب خبرط

 هرعش نم ٴيش

 هيلع ديزي نب دياولا بضغ ببس

 رعشلا نم تاي أب ديلولاهفاطعتساو

 ٠ حبرط رعش ديج نم ةديصق
 ربا لاقيو سباح نب فيرط
 ىلالملا شاخشملا

 دوس الا يديزيلا تلمرط
 كلا روصنم وأ نيكتفط
 يناغرفلا فج نب جفط

 ( ليفط هعسا نم كذ )

 يلكلا ةثراح نب ليفط
 قشمد ثداوح نم ةذين

 يباحصلا ةممح نب ورمع نب ليفطلا

 تآرقلا ء 3 رقأ ! ىلع ةي ةيدملا ف تيدخ

 ةن عم .ةيئانكلا 0 تر

 كلذ يف اهجوز رعشو

 ةحفصلا

11 

U 

 ليفطلا مالسإ ةصق

 ايلي وأتو ليفظلا اير

 ليفطلا لس و ةيلغللا لص ل وسرلا ةيصو

 كط عا نم د )

 ا ا يدادغبلا دحأ نب ةحلط

 طخلا يف ثيدح

 نولعفي ال

 اب نورمأي ءاي

 ٠ قرلادم 1

 ةودخو ةحيصنلا نيدلانإ ثيدح

 ٠ خلا ةعاطر الإ م مالسإ ال

 يقرلا ا أ

 ناع انديس لضف يف ثيدحخ

 تاحلطلا ةحلط

 نيفورعملا ثاعلطلا ةيمست

 تاحاطلا ةحاط ُه ل بنس

 ناعم

 هل ةزع ریش فصو

 . قولا حم هتصق

 هيف ءانبح نبأ رعش
 فوع نب هللا دبع نب ىدنلا ةحلط

 ع هراذتعإ

 يرهزلا
 »ع 53

 ثلا ضر الا نم أربش ءلظ نم ٿی دح

 خلا ديشومف هلا.نود لتقنمثر دج

 هباحصا نع ةحلط راذتعإ



 E سول

 ةحفصلا

 مركلا ف زانم ةد

 ل 3 الا لجن نيطا ةحلط

 ٠ ةنجلاب
 مالس الا نعيبارعألا لاوس تب دح

 ! نع لا ر ا اد للحل

 يقنحو نم نيم سلا ةديبع يلا عزن

 موي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دحا ٠ صو ۱١۹۹

 ٠ ةحلطانديسلضفیلع انديس ركذ
E EE 

 رمت انديسإ جوزتلا موثلك مأ ضفر
 ٠ ةحلط انديس اهاضرو

 ةباحصلا نم ةعامج ةبطخ

 * مهنم 00 ةبتع تنب

 ٠ ةحلط انديس حرك نم ةلذمأ

 ٠أ ةو

 ةف ةب افلا اناعشأ

 لتقمو لمل ةعقاو رابخأ نم ةذبن
 ٠ ريب زلاو ةحلط

 يقر ةحلط ىلع يلع انذينم فسأ

 - رالاب تاق يشكو امهنع هلا
 ۰ دنع هللا يضر ةحلط انديس 2

 ٠ ةنس نيثالث دعب ةربق نم هل وح

 ٠ يتوكلا ىعازلا فرطملا وبأ

 ٠ بيغلا 0 ء اعدلا ثيادح

AA ٠ ةبتع نب ةحلط 

 ٠ ينجلا ةرع نب ورت نب ةحلط
 ٠ يردبعلا نانق نأ نب ب ةحلط

 يندملا يميتلايشرقلا بي نب ةحلط

 هراطفإو عوطتلا مايص ثيدح

 ٠ رانلا نم نموا ءادف ثيدح

 ٠ يقشمدلا يب عيسلا 9 ةحاط

 لوسرة نیا شرقا ريمك نب بيلط

 لسو هيلع هللا يىلص هللا

 ٠ همأ مالسإو همالسإ ةصق

 يسقنلاي دس الاداب وخ ني ةحبلط
 ل لوسر دبع ىلع هتدر رابخأ

 ركب يأ دبعو لسو هيلع هللا یلص

 ٠ هنع هللا يضر

 نم ةلثما

 ٠ ةدرلا دعب همالسإ

 ةحيلط عج ٠ ةحلل حس

 * بح نب عیوط

 ٠ رعاشلا ورع نب نايهط
 عطقيل ها ايإنا هرم كلملادبعذخأ

 كلذ يف هرعشو هدي

 ( بوسفمريغ ) بيط

 ا باب

 (ملاظ ها نمر كذ )

 - يلكدلا دوسلا وبأ

 ۰ تدلل < اجلا ةداَهش كر دح



 ركاسع نبا خيرات بيذبهت تسرهف

 يضر صاعلانب ورع و ةيواعم ةرداحم

 دوس الا لأ تأشب امنع هللا

 ىلع انديس نأشب هعم اههترواحمو

 يلكلا لوخدو ٤ هجو هللا 3

 ٠ كلذ يف

 وحنأا عضو نم لوا يق فالتخالا

 ٠ ةبسنلا هذه لصأو يلئدلا طبض

E 

 ٠ وحنلا عضو بيس

 2 ةقيلسلا ريسفت

 ء
 ريق ىنب هرابصأ يف دوس

 تلا يف دوعقلا مذ

 ع هولا يأ ةارما لوخد

 ف اهبجوز اهترداحمو ةي وأعم انديس

 هترضح ٠

 30 دوس الا يلا راش ند ةقئاط

 ٠ يليقعلا بوهرم نب ملاظ
 . يكلاملا هيقفلا فلخ نب نايبظ

 جارما يثراملا رم

 ةحفملا

NI بلا فرع 

 ( ےصاع ھا نم 1
3 ٤ 

 ( 7يرصملا يوم الاركب يبا نب
 رمت نب كاملا دبع عم هل ةياكح

 زيزعلا دبع نبا -
 يرقملا دوحتلا 0 نب مصاع 7

 عم ءرملا ثيدح 0 .٠

 ىمجلا نک د نب مصاع ٠

 ةيباجلاب رمت انديس ةبطخ -

 لسو هيلع هللا لص لوسرلا ةالص

 ليللا يف -
 يدكلا رك ءار نب مصاع

 ءالعلاو لعلا لضف يق ثيدح ٠

 ىهاطلا قىقثلا نايفس نب ماع .

  9 4يراصن الا ليسغلا نبهللا دبع نب مصاع
5-7 

 ٠ ينيقلا معن نب هللا دبع نب مصاع

 خلاايلعلا يه ةيطنملا ديلانإ ثيدح

 . يلالملا هللا دبع نب مصاع

 * رمح نب مصاع نب هللا ديبع نب مدع
 ٠ نيلعن ىلع جاوزلا تيدح

 ةرمعلاو جملا نيب اوعبات ثيدح

 ۰ هقرط نايبو

 * زيزعلا دبع نب رمت نب مصاع

 ٠ مصاع رعش نم تايبأ

 + مصاع ءاثر
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 ةحفصلا

 يرفظلا يراصن الا رم نب مصاع 1۲7

 لسعلاو ةماحتملاب يوادتلا ثيدح , ۷

 ”٠ لاو

O RR E 

 يزاغلاب دجسملا يف ثدحي نأب
 < الاقات

 رعاشلاسرافلای یہ تلاور مت نبمصاع

 ٠ يعيشلا يلجبلا ورت نب مصاع

 يمداعملا بب بفسخ او خس اا ثي دح

 ضلال نم لجرال لحي ايف ثيدح
 عوطتلا ةالص يفوةبانجلا لسغ يفو
 ٠ تبلا يف

 ىلكلا لدحب نب دم نب مصاع

 ا . ماذيملا يبأو ماع رعش

 ٠ ير 0 حتفلا ڈا

 كاشع نبا خیرات بيذ تس رهف

 ةحفصلا

 ( سماع هعسا نم زك ذ) ٤

 : يملسلا دمحأ وبأ

 ملا فر احلا ليعامسإ نب رماع

 ٠ ةمثيخ ع نب رماع

 ٠ قشمد يضاق ةزمح نب رماع

 + يرملا مساقلا هد

 يسدقملايناروملايراصن لادم وبأ

 ر اسلا ىرلار ھو اع

 ٠ ةزانحلل مايقلا ثيدح
 ٠ ةرحطلا ثيدح

 دبل ٍيلاحصلا دعس نب رماع

 رال یاسا رغ ىثوقلا صج ییا

 ٠ يمرجلا لبش نب رماع
 5 ىعشلا ورگ

 ٤ نيبعشلا يذ هرم نب ناسح بسن

 ٠ هيلإ هدالوأ ةبسنو

 وبادعا "8

 ٠ ءالعلا قىعشلا ةلزنم م١ 55| تاو

 ثدحينأ لبةسايإ ب أنب مدامالك

 ( صاعلا هعسا: نم. ربك ذ..)

 يلاحدلا ىثرقيرصاعاالدنجوب |

 ةيبي دلل حاص دعب هلى رجام صخل»

 3 رجلا برش 5 هدح

 ينج نب حتتفلا يبا نب دعس وبأ يلاع

 ١ هلظآفلا نيَسفََو ةمحرلا فصو .

 ٣ هأنعم حرشو نھ يعشلا لوق ٠

  29هسلحم نممايقلا دنع يبعشلا مالكا ٠

  44ء كلملا دبع عم يعشلا رابخا

  ۸نارقلابولسا حيجرتل دارطتسا ٠

  4هايإ هفيرعتو يبعشال جاحملا ناحتما يا

 + هيلع يعشلا ج و غ نييبعشلا ىلع

 جاجملا رفظ ٌعثعش دالا نبا ةنتف يف

 .٠ هنع هوفعو يبعشلاب .٠ يوحللا يدادغبلا



 58 اع نبا خيرات بيذبهت تسرهف

 ی اسلا معة فالخا

E 

 مهمالكو جاجملا لعلسرلالوخد

 ٠ رطملا فصو

 يعحش "الا ليذه رعش

4 
 ي

 E لع ءارتفا
 ی 2

 ىسع تنب رفعج مأ ةّيضقيف .يعشلا
 ا

 E يعألا 6 نم ةذبن

 . هکح نم

 يرملا غ ينافطخلا ماذيملا وبأ

 رعاشلا يملسلا مصاع نب رماع

 - ماذيملا يأ نامأ يف هرعش

 - يرعش الا رءاع يبآ نب رماع
 ٠ هنع هللأ يذر حا رجلا نب ةديبع وبأ

 2لا یلص ا لرد هبملکت ام نأ

 . ا يضرةديبع يان ديس ةبلح

 هيف نآرقلا لوزن وردب دب مويهابأ هلتق

 لسو دهيلع هللا ىلص هللا لوسر ريمأت

 01 دن حايل ا رس ع ةدييع بأ

 ةرامإالا ةع يبأ

 مع ا يضر صاعلا

 ةديبعيبأ اديس لئاضفيفثىداحأ
 د نا اد لاك یوا
 . اع رع انديس ناحتما
 . چ 3
 | ةديبع يبا انديس مح ح نم ةردش

 9 نب ور ىلإ

 ةحفصلا

UF 

4 

 ةرحسلايف ء انغلا نعرمج انديس يعن

 هللا يضر ةديبع يف او رع ةبتاكم

 ٠ نوعاطلا نم زارفلا نأشب اهنع

 ٠ ساو نوعاط يف تام نم ةدع

 باص نب هن انديس ءاعد

 + هنع هللا يضر هب هتافرو نوعاطلاب

 . هنأت يق ذاعمان ديس ةبطخو هتيضو

 دهازلا يربتغلا سقدبعنب ورم وأ

 ايندلا يناتزح كلوطأ نإ ثيدح
 + خلا ةزختآلا يف احرف مكلوطأ

 هللا دبع ريم الا نع صاغ ضابقتا

 هتالكو ةتاداعو هقالخا نم :ةرذش

 هتوم دنع هلاقام 2

 أ یش الا ىلوم اار نب 5

 د دو لها لحرلا 00 يف تيد ع ا

 ةدرب بأ يذم الل ةبيقع ءا

 [مدعإهللا ئخر اةيءاعمو

 ةدرب أ هتینکت بيس

 ابل كلا

 قشمد ةنتف

 هاخأ ماذيهأ يبأ ءاثرو ةنتفلا ببس



 كا نبا خب رات بب دېم تس رھف

 ةحفصلا|

 ديعس نب ذئاع 66

 اك

۱۹۹ 

 بورس ف ماديلا ىلأ رابخأ

 ٍيباحصلا ناليغ نب رماع

 .٠ ب | يدر الا يرعش الإ نيدل نب رءاع

 ٠ ةعمجلا موي مايص يف ثيدح
 ةُعألا ةعاط يف ثيدح

 يلاحصلا ضصاقو يلأ نب زماع

 ةنسأألا بعالم فورعلا آرب وبأ
 ةنوعم رأب ىلتق ةصق

 ةن قلو يف كانت اغا

 يلاحصلا قرزلا امس وبأ

 لزعلا يف ثيدح
 يدزأالا رمعملا نب رماع
 عرج ا را ا

 نا نأشب ةيواعم عم هترواحم

 منع هللا يضر يلعو
 سابع ينبا عم ريبزلا نبا ةصق

 مع هللا يبخر ليغ لا ىلا رعشو

 يفوغلا مزاح وبأ

 دارم ىلوه لمح رماع

KE )زئاع هعما نم  ) 

 ينالوا سيردإ وبأ
 يمدق ثيدح

 هللا يف نيباحتملا ثيدح

 سيردإ ىبأ كح نم تاك

e 

 رمزلا عامس يف رثا

 ( ةدابع هما نم ا (

 یر نقلا يرل ديلولا ربا

 ةالصلاب دارب الا ثيدح

 يباحصلا يزاصن الا تماضلا نب ةدابع

 ردقلا ةلبل يف ثيدح

 ةضياقملا يف ثيدح

 داماو دودحلاو لولغلا يف ا

 ءاسنلا ةعيب ىلع ةعيبلا

 عاقنيق ينب فاح نم ةدايع “وراق

 دبع يف نارقلا EA ةيمسل

 ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر
 |هنع لا يغرق هاعملعةدايعراكنإ

 ةبقعلا ةعيدب *اقو

 ةباحصلا راثبإ

 ةا الاب ةواطأ قم داع فوخ

 * رضح نيح هتلصو

 ي رفاعملا ىنيلخلا لمس نب ةدابع

 يندرألا يدنكلا ىس نب ةدابع

 ءادهشلا يف ثيدح

 يضقي وهو ةيدهلا ةدابع لوبق

 هرداون نم يشو نجاملا ةدابع



 رد اسع نبا خيرات ببي ڏ ېم ثس رهف

 ةجفصلا ةحفصلا

 اعداو ةداسلا ه1 1
ET( دانغ همنا نم رک ذ)  E EE 

 دهزلا في رعت

 قشمدلا ي مخللا ملاس نب سابعلا

 ضوخلا ة ةفص یف ثيدح

 نب دايز نب داع
 ديعس نب سايعلا

 يبمشملا نايفس نب سابعلا يرصملا يرفاغملا ةريخ وبأ
 يفوصلا يشاملا ا

 يدعاسلا يراصن اا

N ا ا 

E 
 يفاشلا هيقفلا ي رملا لضفلا وبأ نولوط نب دمحأ نب سابعا
 ىنقرتلا ىئاسك بلا هللا دبع نب سابعلا ةيضايوالا عم هبرح يف هرعش

 ١ ا يملسلا خابصلا ن نب لضفلا هنأ

 سيك لف ف تي دح |

 لسو هيلع هلا یلص هللا لوسر عسابملا

 شالا هاما مالا ىلإ رم ل
 هنسو سايعلا انيس ةفص

 جام لا ةياقسل بلاط يبأ ةنادعسا یدادغب

 سابعلا انديس ةياقسلا لاقتناو ياشلا دا نب ن

 بلاط بأ ضيرخ يف سابعلا رعش ا مالسلاب ادبي نم يف ثيدح
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 E N NAN يقشمدلا دمحأ نب سابعلا

 اا لام سا دك أنا ضعب نم اهم هنأ معز نات

 هلمح نع هزجتو يو واديضلا طايخلا ريكب . نب سايعلا

 هيلع هللا ىلع هللا لوسر فوخ هتفخو شرعلا لقث يف ثيدح
 سابعلا لع ملسو ا را قمنلا وأ

 نيدح موي سابلا رعش ةا دحاسم يف ةالصلا لضف ۲



NE 

 ةحفصلا

  ۴و ل ا وکر فغا

 سابعلل لسو
 سابعا ءالسلاو ةالصلا هيلع هو اعد
 هدلوو

 سابعلاب ملسو هيلع هللا ىلص هتبصو

 سابلا لئااقف قزابخأو تم داَخأ

 ىلع هلضفي نيف يلع انذيس لوق
 نيعمجا مهنع هللا يضر نيخيشلا

 سابعلا اعدوسابعلاب رمءاقستسا

rr 

 توملا دنع سالا انديس ةيصو

 يرملا نابح نب ناثع نب سابعلا
 يهارلا يلحبلا ناثع نب سابعلا

 1 :١ ةيواعم انديسل ةبطخ

 بيطملا يفاسوملامشاحلالضفلا وبأ

 ظفاحلا حابذلا يرماسلا لضفلا وبأ

 يرونيدلا هيولضف نب لضفلا وبأ

 ا ملا سابعلانب لضفلانب سايعلا

 يرصبلا يطافس الا لضفلا وبأ
 غئاصلا يدادقبلا مماقلا وبأ

 يبالكلا جرفلا وبا

 يمشاهلا ديعس نب دم نب سايعلا

 يزورملا نب دمع نب سابعلا

 ديشرلا ع يمشاملا لضفلا وأ

 کاش نبا خيرات بيذبت تسرهف

 ةحفصلا

Yor 
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 هب بدؤمل هتيصووةكملايفهمالكا

 رعشلا نم هيف ليق ام

 يلاحصلايملسلا سادرم نب سابعلا

 يف لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءاعد

 سلبا نم همستو ةفلدزملاو ةفرع

 سادر» نب سايعلا مالسإ ةصق

 هريغنود مئانغلا نم يطعأدقو» 2

 هرات نم ةر

 ا هل برک يدعم نب وزمع ةداهش

 كلذ ىلع هلالدتساو برعلا عجشأ

 ناش سادرمو برح نيب ناك ام
 كلذ يف سابعلا رعشو ةيرقلا

 ًامهراعشأو ساملاو تان نتن ام

 املاوقأ حرشو كلذ يف

 يفوصلا يدادغبلا لضفلا وبأ

 نوميه نب سابلا

 لا ترا مآ

TERT ثيدح 
0 

 لالخلا ىملسلا ىلففلا وبا

 يوم الا كلملادبعنبديل ولا نب سابعلا ؟

 ديزي نب ديلولا علخ يف هرعش

 ةدعس هتجوزيفو ةملسم همك يفهرعش

 يناسغلا سفردلا نبا

 ةطوغلا يف ءال لا هيلع ىسيعان ديس لوق

 تورلا يرذعلا لضفلا وبأ

 كاملا دبعنب ديزي نب ديلولا نب سابعلا



 No رکا نبا خيرات فلل تسرهف

 ةحفصلا

 يناقلا يعبرلا ربز نب دمي وأ دكا يضل ا

 ءاضقلا يلوت دا AY مماقلا نب مشاه نب سابعلا

 هيف قازإلا ةريرغ لأ رش ۳۸۴ | يفوصلا يدا دخلا کشا لضفلاوبأ ا
 يميخدلا فاد ىلا رفعج وبأ ا 5 ٤ :

 ظفاحلا يدادغبلاة داوسنب بلاظوب أ

 زازقلا يرملا دمع وبأ

 نوميمنب يراوملا يب! نب دمح وبا

 ( ةيابع هما نم رك د )

 ءادردلا 2 نب ةيايع

 مقيمقلاب فورعملا نذؤملا دم وبأ يراصن الا كلام نب ب 5
 زازبلا يدادغبلا مماقلا وبأ ( لا دبع همسا نم ركذ )

 ديس نبا فارعلاو | مماقلا وبا لدا E اخ نر هدي نيابي فارع قلل اطال او ل

 نا ةعاجلا عم ةالصلا يف ثيدح اناا 7
 هدحو یلص يرهولا يرصملا دمت وبا

 يدنقرمسلا ركب بأ نب دمع 0 مذا لاو ةالصلا هيلع هللا لوسرايۇرثيدح
 ينارادلا يسنعلا نيدجلا وبأ ناوک اا 1

 يملسلا غابصلا نب'دمموا ةلجرخلا 34 لجد عم 6

 ناوزغ وزغلا ثيدح يدبجلادئاقلاريم الايئاغرفلا دوب أ
 يدادغلا نايف نب مساقلا وبأ يرذعلا دم ولا

 يغابغلا ملا يميمشلا

 نيدشارلا ءافلخلا لضف يف ثيدح ١ [يتاكلا يديملا راقنلا نب دمت وبا
 هل ناتديصق

 ااا يرقملا فافللا يروباينلادم وبأ

 يهلتبلا يرصضملا دمحأ نب هللا دبع فصووقشمد حدميف
 ناورم نب ان يلاعملا ولا عيرلا

 باما نب دمحا نب هللا دبع يوزخلا يثرقلا دمحا نب هللا دبع

 يزاوحأللا يقيلاوجلا نادبع دم وپا يومألا دلاخ نب دمحأ نإ هللا دبع
 ةالصلالخاد ةيعد الا يف تيدح يتشددلا يليبجلا ورع وبأ
 سبدع نب سابعلا وبأ يضاقلا ديلو تخأ نب د وبأ
 خلاينلاق» عمسًدبعللا ضن ثيدح هل يرافغلا ردب نب دم ءاحه



 ركع نبا خيرات بيدهت تسارهف >1

 ةحفصلا

 هيلدب فورعملا خللا شابعلا وبا ۸۹

 ىدحبلا دمحأ خبنهللا دبع

Î NS 
 رود ”ًارااعاعد

 مد دمحأ ع نب ا دبع

 يريبزلا دمع وبأ

 يفوصلا يساابلا دم وبأ
 بدؤملا اس نيد وبأ

 تيملا نعرذنلاء E يف ثيدخ

 دلا راد نب ىع وبا ۱

 ارقلامل ەت لضفيف
 يروني

 ا کچ

 يناج ر اينو الا يهاربإ نب هللا دبع
 يجر كلا محاربإ نب 3 دبع

 باج هلآ مارح نأ نب
 يرذعلا قاحسإ نب هللا دبع

 رعاشل "عا 1 ناهدلا نب جرفلا أ

 ا الا نصح ةثداحيفهل ةديصق

 ةسهد

5 
 ق عدم ي هل ىرخا ةديصق

 نعل حاضو

 ء
 و هلتك ةصقو نيببلا ع اب هتقالع

 .٠ راش نم

 يغازو الا د نب

 3 يلبدلا ليعاعتإ

 باي هريبلا و ورک وبا

 نب هللا دنع

 ۰ ينيدملا سلا نإ هللا دبع

 هل راسي نبا ءاحه

 ركشلاءاوكلا نبا

59 

 عم

 ةيواعم ید احم

 لئاسملا ضعب ن ا
 الع انديس جراوللا .ةعصاخم ةصق
 مكحتلا يف هتجحو نكد ناک

 يرقنملا م ةهاالا 6 3 هللا ديع

 زيزعلادبع نب رمت يدي نيب هتبطخ
 نسجلا ةظعو.و هتوم دنع هفارتعأ

 ةلذابعلا “اب ٠١ ءاعسأ يف ء ايلا فرح

 ةديرب نب هللا دبع

 4 3 نا ةثالث ٌةاذقلا ثددح

 ا فرامل ب ب نارك دبا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لك أ

 ةكربلاب هؤاحذو هت يف
 يباحصلا يرصنلا رسب نب هللا 5

 ةعافشلا يف ثم دا

INE ESE 

 قالسألا ملذحنب ركب نب هللا دبع

 دهازلا فاربطلا دما وأ



 هح

 رک اسغ نبا جرات بيذهت تسرهف

 | ةلدابعلا 1 ءاسأيف ءا

 يزوتلا ىسقبعلا تباث نب أ دبع

 ءالبلا لهأ باوث يف ثيدح
 ) 2 RE ER 6. دربملا نع كان

 یر3 لا نأ ن نم أ

 دح أ ىلتق لضف يف ثيدح
 دهازلا ينازادلا نالوا اسم وبأ

 زعمت از اف 5اھ
 هتاما رك نم ةذب

 ةيواعم انديس ىلع هلوخد

 اال. او دک قم ةر

 ةلد الاء اا۶ ءاسأ ىف جلا فر حح
6 

 زازيلا يموسرطلا دم وب 1

 لس يب رباج نب هللا دبع

 دوراجلا نب هللا دبع

 عم هترواحمو ديزي نب هلل دبع هلتق

 هنأشب كاملا دبع نب ناملس

 يناولحلا دمع وبأ

 يلاحصلا يليقعلا دارج نب هللا دبع
 هتیاور نم ثيداحأ

 يلحببلا هللا دبع نب ريرجنب هللا دبع
 يصامملا لع تكسي نم باقعيفثيدح

 يلاحصلا رايطلا رثعجنبهللادبع

 متاهبلا ةمحر ف ثيدح

 ةحفصلا

 عر

4 

NE 

۳٤ 

 انقر اختو ةلاواعم اديس لع هدوفو

 يميمتلامالغلا عمم ةيءأ نب برح ةصق

 مركلا يف رفعج نب هللادبع رابخأ
 ةءورملاو

 ةي واعم نب ديزيو يقارغلا ع

 يملا يرد زلايشرقلا رفعج و بأ

 ظفاحلا يربطلا ير رانجملا دت وبا

 ريرفلا كلاما مماقلاوبآ

 رج يآ نب هللا ا

 دربلا نع امتاور ناسي

 ىمضوملا نادوح 0 أ دنع

 يميمتلا يدعسلا ةيوج نبا

 ةلدابعلاء اب | ءاعمأيف ءا افر

 ةا ل ثراحلا.ن

 هب ب بلا يلفو ةا و ا

 0 هللا ديع

5 
 ردقلا تائا ف

 رعاششلا يللا عرقألا "1

 او جايا ناز فا ناکا

 هايإ هنامأو تاللا دبع ىلع هلوخد

 يلسألا دردح يبأن رب دم و 1

 قشاعلا نيام الا ةصق

 زوهملا ء الغ ةهارك يف ثيدح ٣۰ هيب أو رفغج نب هللا دبع ضف يف ثي داحأ 7



 ركل نبا خيب رأت بیذهت تسرهف

 ةحفصلا

 لو هيلع هللا قلص .يتنلا: ناك, هنأ
 عجاري مل ثالث لاق اذإ

 يلاحصلا يم ملا يشرقلا ةفاذحنبا

 ا ال ناي اک
 قومك ىلإ ةفاذح نبا جورخ

 سوديلع هللا لص هللا لوسر باتكيب
 هللأ يف هبيذعتو هرسا

 يسنعلا را نب هللا دبع

 يرصبلا يربنعلا بلاط وبا
 يناثعلا يجايبدلا نسحلا نب هللا دبع
 يلع نين سخا نب ۽ نسحلانب هللا دبع

rooخلا يتمأ رارش ثيدح  

 نيخيشلا لضف يف حلا نبەقادېع مالك 7
 هزاعشاو هلاوقأ نم ةذبن ۸

 نب نسل اح دم يف ةمرهنبا دئاصق ۹

 نسا نیهللادبعنبالراذتعالاو ديز
 | ندحلا نب هللا دبع ةيصو ١

e ۴يكنيلعبلا غ تانا  

 يدنسلا ن , نسحلا نب

PORR 
 زازبلا مساقلا وبأ

 نم روبقلا لها ىلع انديس ءادن ٤

 ازا يؤ
 يضاقلا دم وأ

 هللا دبع

 يمشاحلادمح ن نسخا ن هللادبع

 ةحفصلا

 هتجوز ىلع جوزلا قح يف ثيدح 6

 زازيلا ىصخلا يعالكلا دج وبأ

 يدي زلا يماقلانب ةباسنلا مئانغلا وبأ

 متاقلا 3

 قارولا يولعلا يلع وبأ
 ببطتلا مماقلا يبأ نع تايبأ

 زازبلا مامرالا يصيصملا دم وبأ

 يدزألا

 يوما يراضن الا دمج وبأ

 هرعش نم 'يش

 يرقملا رافضلا.نمح وبأ

 يلءرلاينيللا ةدحنغ نين سحلا نب هللا دبع

 ىفلحلاب ةانقتسالا يف ثيدح

 يملسلا دمج وبأ

 يضاقلا يسلبارط ألا نكي وبأ

 يمئانحلا نب مماقلا بأ نب نسحلا وبأ

 يدعسلايميمتلا كح نب هلا ليغ

 يل الا نمحرلا دبع وبأ

 ةحاوز وبأ دامح نب هللا دبع

 ةيواعمىلإ سابعا انديس باتک

 يمعتلا شنح نب هللا دبع

 يزاصن الاهارلاةلظنح نب هللا دبع

 ابرلا مرح يف ثيدح
 ناطيشلا عم ةلظنح نبا ةثداحم

 ةرملا ةعقو يف هرابخأ نم ةذبن
 يالا ةلاوح نب هللا دبع زازبلا عوبطملا نب مماقلا وبأ ٠



 رک اع نبا خيرات بيذبت تسزهف
 ةحفصلا

 ةلدايعلا اب | ءاعمأ يف ءاملا فرح ١
3 

 هرعش نم يشو ةعيللا يفإ ا

 ناسارخ ريما مزاخ نب هللا دبع

 ادم هنبا هءواثر

 يطب ف ورعملا فلخ نب هللا دبع

 راجنلا يوثغلا دم وبأ
Eيسلبارط ألا يشرقلا  

: ٤ 
 نالجر هللا نمقلللا دعبا تیدح

 ف

 , | ةلدايعلا ءاب | ء اهسأ يفلادلا فرح
 يب رخلا ينادمحلا نمحرلا دبع وبأ

 : مك نب يحي 3 هتصق ۰

 دي ود نب هللا دبع رفا

 ينارهبلا دم وبأ

 نابقل نع ةصق"

 يرذعلا ديلولا ولأ

 ةلدابعلا“ اي | ءاعسأ يف لاذلا فرح
 يموسلا رذ يبأ نب رح وبأ

 : دانإلا وبأ ۲
 ءايصلاوةالصلاوةقدصلاودسملا يفثيدح
 أ ةلدابعلا“ اب | "امس يفعكرلا فرح

 2 ا دبع

 ناليغعمزيزعلادبع نب رمت ةرواحم
 ردقلا نأشب

 ىعباتلا يراصن ألا دلاخ وبأ ٤

 ا

 ةحفصلا

 ةتئافلا ءاضق يف ةداتق يأ ثيدح 5

 هيقنلا يتسبلايدنكلا لبس وأ
 يباحصلا يراصن الا عيب لا نيم دبع
 2 ۶ء ةحاور نب هللا دبع

NE E 

 رك دلا لضف ق ثيدح

 رفسلا يف ةحاور نبا مايص
 آل ام نولوقت مل ) ةبآ لوزن بيس

NE 

 يدي نيب رعشلا ةحاور نبا لاجترا
 لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 اهريغو تؤم ةدزغ يف هزجر

 دولا يف هلدع

 هتيراجو هتجوز عم هتصق

Arهل مالسلاوةالصلا هيلع لوسرلاة يصو  

 ةتوم موي ةحاور نبا رعش ٤

 زحارلا ةب'ور نب جاحعلا
 نامور نب هللأ دبع ۳۹1

 ةلدابعلا “اب ءامسأ يف يادلا فرح
 يباحصلا يمشاهلاريبزلا نب هللا دبع

 ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع

 ريحا سبل و يف ثيدح
 لوسرلا اورحس مهنا دوهيلا معز

 مالسلا وةالصلا مهيلعو هيلعدباحصأ و

 كلذ بيذكتو حم دلوي ال ىتح
 ريبزلا نبا ةدالوب



 رك اسع نبا خي راتبي ذه تسرهف

 لسوهيلعهللا ىلص لوسرلامدنمهب رش ۳۹۸

 راد رام لا ل همر

 هت دابعو هتفص

 هيلع يدعجلا ةغبانلا دوفو

 ةيداعم انديس عم ةرابخأ

 يدو ألا وف الل ةعماجتاييأ ةثالث
 1 |كلذيف هرابخأو دي زيةعيب نم هعانتما

 هجارخإو هجارحإ

 ديزي توم دعب هل سانلا ةعيابم

 ا راتاو لا ليف داخلا

 3 هللا يضر هلتقو هراضح ةصق

 هئاثر يف ليقام

 رعاشلايدسألا ريب زا راانب هللادبع

 0 نه ةذبن

 قيدز نب هللا دبع

 ينبدملا يشرقلا دايز نب هللا ديع

 يرصبلا يرجلا ةبالق وبأ
 اک نم تاكا

 الا يضاقلا ديز نب 5 دنع ۷

 يرلا يف ثيدح

 ةلدابعلا 15 ءامسأيف نيسلا فر <۸

 ةيئيسلا هيلإ بسنت يذلا أبس نب هللا دبع
 يلامايفاوريقلا نوعبسنب د وبأ ٣۱

 يودعلا ةقارس نب هللا دبع

 يباحصلا يرماعلا حرمم بأ نبا ۲

 ةحفصلا

E EEالإ ةورف نب دعس نب هللا  

 يقرلا يراصن ألا دعس وبأ

 يارحملا يران الا دعس نب هللادبع

 اهتب 3 و ةلئسأ هيف ثيدح

 يومألا ر هللا 5

 كلملا دبع نبدي يعس نبمللا دبع

 جیرس نبا ربق ىلع هينغت

 ء نب ديعس نب هللا دبع
 يلحاسلا ديعس وبا ۷

 ءاشنلا ةدفاو تددح

 ملسو هيلع هللا

 كيعس نب ل ديع

 يورخلا ي يشرقلا نايفس نب هل هللا دبع

 فاما ترا انب ناي 0ا نبهللا ديع

 ر داعم رفح صاعلا نإ ورم ىلعهدر
 1 0 .٠

 يوم الاو رمت نب نایفس يبا نب هللا دبع

CTA 

 يناس لا دواد يلأ نب ركب وبأ

 ريغص وهو هعامسإ يف هببأ ةليح
 ركباعبلا يدبعلا دم وبأ

 يلاحصلا مالس نب هللا دبغ

 همالسإو هلئاسم

 هيلع هللا لص هللا لوسر .ةدابغ

 ةبجلاب هل ملسو

 لدابعب فرعي يرازفلامالسنب هللا دبع 44
 ىقشمد رايس نب هللا دبع







AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES 

|| 

General Libraty 



۹56.3 
 + 422ق

3 
 ا


